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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 
 สือเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมานัน้ เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือการเกิดภัยธรรมชาติภายในประเทศอีทัง้ผลพวงต่อเนื่องจากก าแพงภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากผลกระทบดงักลา่วข้างต้นผนวกกบัการบริหารควบคมุงานอย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในภาพรวมมีการพฒันาในทิศทางที่ดีขึน้ อีกทัง้การผนึกก าลงักับผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศในการวิจัยและ
พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้ตอบรับกบัความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึน้ อนึง่ด้วยนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือลดมลูค่า
ของสนิค้าเก่าล้าสมยัหรือเสือ่มคณุภาพจึงอาจมีการขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้แตจ่ะเป็นระยะในเวลาจ ากดั 
 บริษัทฯ ได้มุง่เน้นการบริหารงานเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพและก ากบัดแูลกิจการด้วยความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิ
บาลท่ีดี ซึง่ได้ก ากบัและให้หลกัปฏิบตัิตามส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก
ทัง้ปลกูฝังให้พนกังานทกุคนของบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบโดยสจุริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิด
ภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่พนัธมิตรทางการค้า ลกูค้า คูค้่า และสงัคมไทย 
 นอกจากบริษัทฯ จะเป็นผู้ ผลิตสีคุณภาพสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียแล้วบริษัทฯ ยัง
พิจารณาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ อีกทัง้การคดัเลือกวัตถุดิบในการผลิตจากคู่ค้ารายใหม่ๆ 
เพื่อให้ได้วตัถดุิบที่มีคณุภาพตรงตามมาตรฐานการผลติของบริษัทฯ ควบคู่ไปกบัการวิจยัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์ให้แก่
ลกูค้าอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
 ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ ทกุคน ขอขอบคณุที่ทุกท่านที่ได้ให้การสนบัสนนุบริษัทฯ 
ด้วยดีมาตลอดและหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับการสนบัสนนุตลอดไปโดยมีค ามัน่สญัญาจาก บริษัทฯ ทีจ่ะด ารงการบริหารงาน
อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อผลติสนิค้าที่มีคณุภาพสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง และขอให้เช่ือวา่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
คนจะทุม่เทปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ เพื่อบริษัทฯ เพื่อผู้ประโยชน์อนัสงูสดุของผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุท่านอย่างมัน่คง
และยัง่ยืนสบืไป 
 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 

       
 (ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ ) 
 ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

1. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์                                                        กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติ อธินนัท์  กรรมการตรวจสอบ 

 ในรอบบญัชีปี 2561 (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2561) คณะกรรมการตรวจสอบ            
ได้ประชุม จ านวน 6 ครัง้ โดยในการประชุมดงักลา่วได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ตามวาระอนัควร รวมทัง้ได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย 1 ครัง้ และได้น าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทกุครัง้ โดยกิจกรรมส าคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการ มีดงันี  ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายงานทางการเงินดงักล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถกูต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคญัและเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนัและรายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทกบั
บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวโยง เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นรายการ
ที่ด าเนินการตามเง่ือนไขธุรกิจปกติตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

3. สอบทานเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมทัง้รับฟังรายงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทเกิดความเพียงพอและเหมาะสม 

4. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

5. ทบทวนการจัดการความเสี่ยง การวางแผน และก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยผลการตรวจสอบภายในและค าแนะน าในการแก้ไขจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และท าการ
ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตัิเพื่อให้เกิดประสทิธิผล  

6. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี พิจารณาเสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
7. สอบทานให้บริษัทมีการด าเนินการเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีความ

โปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี 
 ส าหรับการคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2562 (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง         
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท        
เพื่อแตง่ตัง้ นายสมคิด เตียตระกลูผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549  หรือนายธีรศกัดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6624             
แห่งบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทส าหรับ
งวดบญัชีปี 2562 (ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 
 
 
   

 (  นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิโดยสรุป 
 ข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 งวดบัญชีปี 2559 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 59) 

งวดบัญชีปี 2560 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 

งวดบัญชีปี 2561 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 

ล้านบาท % ล้านบาท %   ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 225.77 100% 190.90 100% 162.25 100% 
หนีส้นิรวม 90.51  40.09% 78.56 41.15% 80.19 49.42% 
ทนุจดทะเบียน 135.00 59.80% 135.00 70.72% 135.00 83.21% 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 128.47 56.90% 128.73 67.43% 134.48 82.89% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 135.26 59.91% 112.34 58.85% 82.06 50.58% 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.5269  0.4356  0.3051  

 
 งวดบัญชีปี 2559 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 59) 
งวดบัญชีปี 2560 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 
งวดบัญชีปี 2561 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 327.37 100% 301.92 100% 276.93 100% 
ต้นทนุขายและบริการ 236.33 72.29% 232.29 76.94% 226.68 81.85% 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 91.04 27.81% 69.63 23.06% 50.25 18.15% 
รายได้อื่นๆ 1.94 0.59% 1.93 0.64% 1.96 0.71% 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษี 2.10 0.64% (23.97) (7.94%) (36.15) (13.05%) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ ส าหรับปี 2.38 0.73% (23.18) (7.68%) (36.03) (13.01%) 
การแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
 ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 2.06 0.63% (23.33) (7.73%) (35.74) (12.91%) 
 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 0.32 0.1% 0.15 0.05% (0.29) (0.10%) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น* (บาท/หุ้น) 0.005  (0.089)  (0.144)  
หมายเหต ุ: - * ใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 

 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 งวดบัญชีปี 2559 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 59) 
งวดบัญชีปี 2560 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 
งวดบัญชีปี 2561 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 27.81 23.06 18.15 
อตัราก าไรสทุธิ(การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ) (%) 0.63 (7.73) (13.82) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 1.54 (18.85) (39.65) 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (%) 0.86 (11.20) (23.75) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.67 0.70 0.98 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2525 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต
และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงูส าหรับใช้ทาในงานอตุสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงาน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขดุเจาะน า้มนัและก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึง         
สทีาอาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สพีน่ถงัก๊าซ เป็นต้น 

นโยบายบริษัท 

บริษัทฯ มีความตัง้ใจอนัแรงกล้า ท่ีจะเป็นผู้ให้บริการ สีเคลือบคณุภาพสงูในหลายๆ ประเภทสู่ตลาดไทย และบริษัท         
จะปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความเทา่เทียม ยตุิธรรมและความรับผิดชอบเพื่อความพงึพอใจของลกูค้าทกุทา่น 

นโยบายคุณภาพ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้ความพึงพอใจสงูสดุ ด้วยสินค้าและการบริการ              
ที่มีคุณภาพ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกขบวนการอย่างต่อเนื่อง เมื่อลกูค้ามีความพึงพอใจในสินค้ าและบริการ               
ลกูค้ายอ่มมีความเช่ือถือในการพิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าอีกในอนาคต 

บริษัทฯ มีการจัดทบทวนนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้พนกังาน          
ทกุคนมีความตระหนกัถึงนโยบายคณุภาพอยา่งถ่องแท้ 

วิสัยทัศน์ 

"มุง่มัน่เป็นผู้น าในด้านการผลติและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ส ีในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คูค้่า 
พนกังานและผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม" 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทก าหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงูที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การดแูลและรักษาตามนโยบาย
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยบริษัทมีแผนงานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดงันี ้

1) พฒันาและขยายฐานสทีาอาคารในประเทศ โดยบริษัทตัง้เป้าจะเพิ่มตวัแทนจ าหนา่ยขนาดใหญ่ (Distributor) เพิ่มขึน้ 

2) พิจารณาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยในกลุม่ประเทศอาเซียน  
3) ขยายกลุม่ลกูค้าในกลุม่ที่ใช้สคีณุภาพ ไมว่า่จะเป็นกลุม่ของอสงัหาริมทรัพย์ และ กลุม่ยานยนต์ เป็นต้น 

4) ด าเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิต คลงัสินค้า และสถานที่เพื่อรองรับยอดขายจากการขยายฐานลกูค้า
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO 
9001:2015 

5) ปรับปรุงและพิจารณาระบบและกระบวนการผลิต รวมทัง้การจัดซือ้จัดหาวตัถุดิบและวสัดุที่ใช้ในการผลิตพฒันา
ตลาดและขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย รวมทัง้คลงัสนิค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัทมีความเป็นมาที่ส าคญัในช่วงที่ผา่นมา ดงันี ้

ปี 2525 : ก่อตัง้ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็คมิลกรุ๊ป (Acmil Group) ประเทศออสเตรเลีย 
โดยผลิตสีป้องกันสนิมคุณภาพสงูให้แก่โครงการอุตสาหกรรมระดับประเทศ แท่นขุดเจาะน า้มนัและก๊าซ             
ในอ่าวไทย ซึ่งต้องการความทนทานในการป้องกันสูง ทัง้นีย้ังมีบริษัทในเครือในภูมิภาคเอเซียที่ประเทศ
สงิคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนิเซีย 

ปี 2528 : เอซีไอ (ACI - Australian Consolidated Industries) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้างและแก้วรายใหญ่ของ         
ประเทศออสเตรเลยีได้เข้ามาซือ้กิจการของไดเมทในภมูิภาคเอเซยีทัง้หมด ดงันัน้ บริษัท ไดเมท(สยาม) จ ากดั 
จึงกลายเป็นหนึง่ในบริษัทในเครือของบริษัท ไทยกลาสอินดสัตรี ้จ ากดั ในประเทศไทย 

ปี 2531 : บริษัท วทัทิล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากดั (Wattyl Australia Pty Ltd : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์           
ของประเทศออสเตรเลีย) ได้ซือ้กิจการกลุ่มบริษัทไดเมทในภูมิภาคเอเซียจาก ACI และได้ขยายตลาด            
รวมถึงสร้างผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ท าให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากขึน้ อาทิ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสทีาอาคาร เป็นต้น 

ปี 2533 : บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั ได้เปลีย่นช่ือบริษัทเป็น บริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จ ากดั และได้ขยายตลาด       
สูอ่ตุสาหกรรมโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้ส าเร็จ 

ปี 2536 : บริษัท วัททิล ไดเมท(สยาม) จ ากัด ย้ายส านักงานและโรงงานมาตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางป ู           
จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อขยายก าลงัการผลติและยอดขายให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

ปี 2545 : บริษัท วทัทิล ออสเตรเลยี พีทีวาย จ ากดั (Wattyl Australia Pty Ltd.) ตดัสินใจขายบริษัทในเครือที่ตัง้อยู่ในภมูิภาค
เอเซีย ซึ่งในขณะนัน้ผู้บริหารที่เป็นคนไทยบางส่วนของบริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จ ากัด ตดัสินใจซือ้กิจการ          
มาบริหารเอง โดยได้ท าสญัญารับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยี และการให้ใช้ลิขสิทธ์ิเทคโนโลยี การผลิตสีจาก 
Ameron (ปัจจุบนัได้ขายธุรกิจในส่วนของ Ameron High Performance Coating Group ให้แก่ PPG          
ซึ่งเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง เคมีภณัฑ์ และสีเป็นอนัดบัสองของโลก ) และ Wattyl 
(รายละเอียดตามสรุปสาระส าคัญของสญัญา) ท าให้บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จ ากัด เป็นบริษัทของกลุ่ม             
ผู้ ถือหุ้นคนไทย 

ปี 2548 :  ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน          
ซึ่งช าระแล้วเต็มมูลค่าจาก 6.50 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
135,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน SUNCOAT ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 3.00 ล้านบาท และด าเนินธุรกิจจ าหน่าย            
สีทนความร้อนส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่ง SUNCOAT มีผู้ ถือหุ้นหลกั
เป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทย และชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีผลิตสีทนความร้อน          
โดยบริษัทจ าหน่ายและรับจ้างผลิตสีทนความร้อนให้กับ SUNCOAT ซึ่งบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ     
10 ของทนุจดทะเบียน SUNCOAT 

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

 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2549 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2549 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนซึ่งช าระ
เต็มมูลค่าแล้วจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 60.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 400,000 หุ้ น          
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
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 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2549 เมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม 2549 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนซึ่งช าระ
เต็มมูลค่าแล้วจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กับกองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(รายละเอียดตามสรุปสาระส าคญัของสญัญาการร่วมลงทนุ) 

ปี 2550 :  ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียน            
เป็น 90 ล้านบาท และมีมติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้จากมลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 
0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 90.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
180,000,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 70.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
140,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และมีหุ้ นสามัญที่ยังไม่ได้เ รียกช าระจ านวน 
40,000,000 หุ้น ซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ียงัไมไ่ด้เรียกช าระจ านวน 40,000,000 หุ้น  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
ให้จดัสรรไว้ส าหรับการเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป 

 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 วันที่ 21 มกราคม 2551 หุ้ นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์            
เอ็ม เอ ไอ (mai) และเร่ิมมีการซือ้ขายหุ้น “ไดเมท” อยา่งเป็นทางการ 

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

 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 บริษัทลงนามสัญญาเป็นผู้ แทนจ าหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ “BILUX”              
(บีลกัซ์) กบั PPG โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 3 ปี 

ปี 2552 :  กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทก่อสร้างส่วนขยายห้องทดลอง และสร้างโกดังเก็บวัตถุดิบ เพื่อปรับปรุงให้มี              
ความปลอดภยัและเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ 

 บริษัทก่อสร้างถงัเก็บ Solvent จ านวน 4 ใบ ใบละ 15,000 ลิตร และต่อท่อไปใช้ในสว่นการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลติ 

ปี 2553 :  ปรับปรุงบริเวณการผลติ เพื่อรองรับการขยายตวัของสนิค้าในอนาคต รวมทัง้ปรับปรุงพืน้ท่ีคลงัสนิค้าให้ใช้
งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และขยายงานด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายผลติภณัฑ์สทีาอาคาร 

 บริษัทเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษัท เอเช่ียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทรดดิง้ จ ากัด  เป็นร้อยละ 99.98          
ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

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

ปี 2554 :  บริษัทเพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสไีดเมทในตา่งจงัหวดั เช่น เชียงใหม ่สมยุ ภเูก็ต หวัหิน ชมุพร ราชบรีุ เป็นต้น 
 ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริษัทยอ่ย ACCT 
 ปรับปรุงขยายพืน้ท่ีการผลติ 
 เปิดร้านขายสใีนบริเวณโรงงาน เพื่อจ าหนา่ยให้บคุคลทัว่ไป และให้บริษัทที่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางป ู
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ปี 2555 :  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 90.00 
ล้านบาท เป็น 135.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บริษัทปรับปรุงขยายพืน้ที่คลงัสนิค้า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึน้ 
 เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายสีกบัห้างสรรพสินค้าทนัสมยั ( Modern Trade ) เช่น บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(มหาชน) (Home Pro) เป็นต้น 
 เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสกีบัห้างร้านทัว่ไป 

ปี 2556 
 
 
 
 

  กุมภาพนัธ์ 2556 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนที่ถืออยู่ใน ACCT ให้แก่บคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 23.75 ของทนุจดทะเบียน 

 เพิ่มจดุจ าหนา่ยสทีาอาคาร กบักลุม่บริษัท Modern Trade และผู้แทนจ าหนา่ยทัว่ประเทศ 
 ขยายพื่นท่ีสว่นผลติและคลงัสนิค้าบางสว่น 

ปี 2557   บริษัทเซ็นต์สญัญาเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับ PPG Coating (Thailand) Co., Ltd ตัง้แต ่           
วนัท่ี 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)เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน        
ในองค์กร 

(2) CF Marketing เพื่อจดัให้มีการน าแผนกลยทุธ์ด้านการตลาด ด้านการขายไปสู่การปฏิบตัิอย่างมี
ประสทิธิภาพ และจดัให้มีการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย 

ปี 2559    ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 วนัท่ี 28 สงิหาคม 2558 มีมติอนมุตัิการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น
ของบริษัทฯ โดยบริษัทเอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบันายนิธิศ ศิลมฐั    

 วนัที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับแบบรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยจ านวน
หลกัทรัพย์ที่ถือโดย บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) (UWC)  และนายนิธิศ ศิลมฐั คิดเป็นร้อยละ 24.50 
และ ร้อยละ 12.94 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจการ ตามล าดบั 

 บริษัทฯ เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสไีดเมทในตา่งจงัหวดั 
 ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection” และการป้องกนัการกดักร่อน
ด้วยระบบ Wax Tape ในบริษัทยอ่ย บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั (“ACCT”)  

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

    บริษัทฯ ได้ด าเนินการเซ็นสญัญาเป็นผู้ผลติและตวัแทนจ าหนา่ยสกีบับริษัท คาร์โบไลน์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอร์เปอร์เรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION, U.S.A) 

ปี 2561    ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 ได้มีมติในเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้
(1) อนุมัติการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (“IGE”) จากบริษัท อิเล็กทริค 

โซลชูัน่ส์ (เอส) พีทีอ ีลมิิเต็ด (“ES”) จ านวน 378,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนหุ้น ที่ช าระ
แล้วทัง้หมดของ ES ในราคาไมเ่กินหุ้นละ 480 บาท รวมมลูคา่ที่ช าระไมเ่กิน  181,440,000 บาท 
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(2) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 135,000,000 บาท เป็น 134,476,723.50 บาท  และ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน                 
จดทะเบียนของบริษัท 

(3) อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 134,476,723.50 บาท เป็น 403,430,170.50  บาท 
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน           
จดทะเบียนของบริษัท 

(4) อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ จ านวน 537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
268,953,447 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สทิธิ Dimet-W2  268,953,447 หุ้น 

(5) อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน)  ครัง้ที่ 2 (DIMET-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ที่จองซือ้และ        
ได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน  268,953,447  หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ:  / 1 = บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั เดิมชือ่ บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จ ากดั ได้จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงชื่อเมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 
 
บริษัทย่อย 
 ACCT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2531 ตัง้อยู่เลขที่ 602 หมู่ 2  ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่              
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตัง้                  
ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ฯลฯ และการป้องกนัการกดักร่อน            
ด้วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 29,982 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธ์ิจ านวน 510 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 76.23 ของทนุจดทะเบียนของ ACCT ซึง่เทา่กบั 4,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 
บริษัทที่ เกี่ยวข้อง 

(1) SUNCOAT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2548 ตัง้อยู่เลขที่ 888/18 หมู่ที่ 19 ถนนบางพลี-ต าหรุ             
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม              
ยานยนต์ และชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ SUNCOAT ซึ่งเท่ากับ 
300,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

(2) SOLID จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2532 ตัง้อยู่เลขที่ 589/1 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร              
เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 
6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 600 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท โดยมีกรรมการ กรรมการบริหารและ
กรรมการ ผู้มีอ านาจลงนามบริษัท เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบั นางอจัฉรา  โมมินทร์ ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  

(3) บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) (“UWC”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 12 กรกฏาคม 2510 ตัง้อยู่เลขที่ 247 
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และมีการให้บริการชุบสงักะสีให้แก่ลกูค้าทัว่ไป และจ าหน่าย
สินค้าอุปกรณ์ส่งก าลงั  บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 24.50 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกิจการ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร             
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์สอุีตสาหกรรม 

1.1. สีป้องกนัสนิม (Protective Coating) 
 เป็นสพีิเศษทางด้านวศิวกรรมที่ใช้ส าหรับทาโครงสร้างเหลก็ เพื่อป้องกนัสนิม และทนทานตอ่มลภาวะ (อาทิ แสงแดด 
ไอน า้เค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้คงสภาพความสวยงามในอตุสาหกรรมหนกั ให้มีอายกุารใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติ
หากจ าแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สีป้องกันสนิมจะประกอบด้วย สีรองพืน้ สีชัน้กลาง และสีทบัหน้า ซึ่งแต่ละชัน้จะท า
หน้าที่ และให้คณุสมบตัิที่แตกตา่งกนั ดงันี ้

 สรีองพืน้  : ใช้ป้องกนัสนิมเหลก็ และให้ความยดึเกาะที่ดีกบัผิวเหลก็ อาทิ ส ีInorganic Zinc Primer เป็นต้น 
 สชีัน้กลาง : ใช้เสริมความแข็งแรงให้กบัระบบส ีอาทิ สอีีพ๊อกซี่ เป็นต้น 
 สทีบัหน้า : ใช้ป้องกันพืน้ผิวเหล็กจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (แสงแดด ไอน า้เค็ม สารเคมี) อาทิ              

สโีพลยีเูรเทน เป็นต้น 
1.2. สีเคลือบไม้ (Timber Coating) 

 เป็นสทีี่ใช้ส าหรับเคลอืบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนตอ่สภาพการใช้งานจริง ซึง่โดยทัว่ไปมกัใช้เคลือบหลายชัน้
เพื่อให้ได้คณุสมบตัิที่ต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เป็นเงา ทนทานตอ่สารเคมีที่มีในผลติภณัฑ์ท าความสะอาด เป็นต้น 

1.3. สีอตุสาหกรรม (Industrial Coating) 
 เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเภทของสี
อตุสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกตา่งออกไปตามความต้องการของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 
 

 
 



รายงานประจ าปี 2561  (Annual Report 2018) 

 

-12- 

 

2. กลุ่มผลิตภณัฑ์สทีาอาคาร 
2.1. สีทาอาคาร (Decorative Paints) 

 เป็นสทีี่ใช้ส าหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และส านกังานทัว่ไป เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์
ตา่งๆ ซึง่โดยทัว่ไปสทีาอาคารจะประกอบไปด้วยสรีองพืน้และสทีบัหน้า โดยสบีางชนิดจะมีคณุสมบตัิยืดหยุน่ตอ่พืน้ผิว ป้องกนั
น า้ร่ัวซึม ทนเชือ้ราทัง้ภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ล้างสิ่งสกปรกได้ง่าย นอกจากนีส้ีทาอาคารบางชนิดยงัสามารถ
สะท้อนความร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน และเป็นสทีี่ไร้กลิน่ท่ีใช้ทาภายในโดยไมส่ร้างอาการแพ้ให้แก่ผู้อยูอ่าศยัด้วย 
 ปัจจุบนับริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือทางการค้าไว้จ านวนหนึ่งซึ่งได้กระท ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน         
การเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ขนั 

 

 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 59) 
ปี 2560 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 
ปี 2561 

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

1. รายได้การจ าหน่ายในประเทศ       

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม/1 225.24 68.40 194.43 63.98 139.70 50.09 

2) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร 34.48 10.47 25.42 8.37 20.39 7.31 
3) อ่ืนๆ (สีอ่ืนรวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลติและงานบริการ) 67.23 20.41 82 26.99 115.74 41.50 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 326.95 99.28 301.85 99.34 275.83 98.90 

2. รายได้การจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.42 0.13 0.07 0.02 1.10 0.39 
รวมมูลค่าการจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.42 0.13 0.07 0.02 1.10 0.39 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย 327.37 99.41 301.92 99.36 276.93 99.30 

รายได้อ่ืนๆ/2 1.95 0.59 1.93 0.64 1.96 0.71 

รายได้รวม 329.32 100 303.85 100 278.89 100 
หมายเหต ุ : /1 = กลุม่ผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกนัสนิม, สีเคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
  /2 = รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการ รายได้ค่าเช่า และดอกเบีย้รับ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ 
 1.1. ความเสีย่งจากการสญัญาการผลติสนิค้าโดยอาศยัเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 

บริษัทได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชัน้น าของโลกที่ประกอบธุรกิจ                
มานานกว่า 100 ปี ได้แก่ VALSPAR และ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION ซึ่งบริษัทมีสญัญาการให้
การสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ดงันี  ้
 1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) VALSPAR ซือ้กิจการทัง้หมดของ Wattyl และ
ยงัคงให้ลิขสิทธ์ิ (Licence) แก่บริษัทในการผลิตและจ าหน่าย สีเคลือบไม้และสีทาอาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการ         
ต่ออายุสญัญา บริษัทสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี ปัจจุบนัสญัญานีม้ีผลผูกพนัธ์ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง    
วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

 2)  Carboline International Corporation (CARBOLINE) CARBOLINE ให้ลขิสทิธ์ิ (Licence) แก่บริษัท
ในการผลิตและจ าหน่ายสีป้องกนัสนิม ของ CARBOLINE โดยมีระยะเวลาผูกพนั 5 ปี นบัจากวนัที่ลงนามสญัญา (ตัง้แต่         
วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 2565) 

ซึง่จากการพึง่พิงเทคโนโลยีการผลติของทัง้สองบริษัทดงักลา่ว อาจท าให้บริษัทได้รับความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับ
การสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีการผลติ หรือการถกูบอกเลกิสญัญาหรือเปลีย่นแปลงเง่ือนไขสญัญา 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ท าการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิม จนท าให้
ผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิมที่ผลิตได้ มีค ุณสมบตัิที ่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์สี นอกจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์สี และความหลากหลายของเฉดสี รวมทัง้ความพร้อมของบริษัทในการ             
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ได้ทนัตามความต้องการของลกูค้า และปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ่งคือการให้บริการหลงัการขาย       
(After Sale Service) ซึ่งบริษัทมีทีมบริการทางเทคนิค (Technical Service Team) คอยให้ค าแนะน า ณ สถานที่             
ของลกูค้าเกี่ยวกับการใช้สีที่ถูกต้อง จึงท าให้บริษัทสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว และยงัถือเป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดอีกด้วย ซึ่งจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้บริษัทมีความคุ้นเคย และ
ความช านาญด้านการตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดให้กับบริษัท             
ซึ่งจากความช านาญในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศของบริษัทท าให้ VALSPAR และ CARBOLINE ต้องพึ่งพา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สี (Marketing Arm) ของบริษัทเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศ 

นอกจากนี ้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัทัง้สองบริษัทมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับการ
สนบัสนนุและให้ลขิสทิธ์ิการใช้เทคโนโลยีอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้บริษัทมีความพร้อม ประสบการณ์ และความช านาญในด้านการ
ผลิตและจ าหน่ายสีภายใต้เทคโนโลยีของทัง้สองบริษัทเป็นอย่างดี ท าให้บริษัทได้รับความเช่ือถือจากกลุ่มลกูค้าผู้ ใช้สีด้วยดี       
มาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับกลุ่มลกูค้าผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์สีของทัง้สองบริษัทดงักล่าว ควบคู่ไปกับ         
การพฒันาคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์สีที่ผลิตได้โดยต่อเนื่อง ท าให้ผลิตภณัฑ์สีของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากทัง้สอง
บริษัทมีคณุสมบตัิการใช้งานท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีทีมงานวิจยั
และพฒันาผลติภณัฑ์ส ี(R&D) ประเภทตา่งๆ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้จดลขิสิทธ์ิตราสินค้า (Brand Name) ของบริษัทหลายสินค้า
และด าเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต
จากทัง้สองบริษัทข้างต้น และเพื่อสร้างการยอมรับในตวัผลติภณัฑ์และตราสนิค้าของบริษัท 
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1.2.  ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถดิุบและอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดิบ อนัเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของต้นทุน

วตัถดุิบ ซึง่วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตของบริษัทสว่นใหญ่เป็นวตัถดุิบท่ีมีแหลง่ผลิตจากต่างประเทศ จดัว่าเป็นเคมีภณัฑ์ที่มีความ
เก่ียวเนื่องกบัราคาน า้มนัดิบ และราคาผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีของตลาดโลก รวมทัง้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทได้สัง่ซือ้วตัถดุิบจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 90 
และน าเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ส าหรับการสัง่ซือ้วัตถุดิบที่ต้องน าเข้าจาก
ตา่งประเทศ บริษัทจะตกลงกบัผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบในตา่งประเทศ โดยก าหนดอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศไว้อย่างชดัเจน 
ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทไมไ่ด้มีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแต่อย่างใด 
เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการน าเข้าวตัถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศในมูลค่าที่ไม่มากนกั ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบจาก         
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศไมม่าก 

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความส าคัญกับการวางแผนและการบริหารการจัดซือ้ผลิตภัณฑ์และการบริหาร            
สนิค้าคงคลงั รวมทัง้การบริหารระบบขนสง่ เพื่อควบคมุและบริหารต้นทนุรวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท กอปรกบั
การที่บริษัทท าการผลิตสีตามค าสัง่ซือ้ของลูกค้า (Made to order) เป็นส่วนใหญ่ ท าให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิต                 
ให้สอดคล้องกับแผนการจ าหน่ายได้ และท าให้บริษัทสามารถก าหนดราคาสินค้าที่จะจ าหน่ายให้เป็นไปตามต้นทุนการผลิต               
ที่เปลีย่นแปลงในแตล่ะช่วงเวลาได้ และสามารถรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นให้อยูใ่นระดบัที่ใกล้เคียงเดิมได้ 

 
2. ความเสี่ยงด้านการผลิต 

2.1. ความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติ อนัเนื่องมาจากเหตอุคัคีภยัและภยัธรรมชาติ 
เนื่องจากอตุสาหกรรมการผลติส ีเป็นอตุสาหกรรมที่ต้องใช้วตัถดุิบเคมีภณัฑ์ในการผลิต ซึ่งวตัถดุิบที่ใช้ในการ

ผลติล้วนแตเ่ป็นวตัถดุิบที่ง่ายตอ่การติดไฟ ดงันัน้ หากเกิดการร่ัวไหลของสารเคมีหรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน บริษัทอาจ
ได้รับความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติอนัเนื่องมาจากการเกิดอคัคีภยัได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้และได้ป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วโดยการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมให้แก่พนกังานท่ีปฏิบตัิหน้าที่ภายในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนการผลิต ข้อควรปฏิบตัิ และ
ข้อควรระวงัในการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตขุองการเกิดอคัคีภยั อาทิ การเกิดปฏิกิริยา              
ทางเคมีของสารเคมี อณุหภมูิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอนัตรายที่เกิดจากการสลายตวั 
เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัจัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงบัอคัคีภยั โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้เลอืกใช้อปุกรณ์กนัระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ, มอเตอร์เคร่ืองจกัร, หม้อแปลงกนัระเบิด 
เป็นต้น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรือการสปาร์คของกระแสไฟ อันจะน ามาซึ่งการเกิดการลุกไหม้ภายในโรงงานได้ ดังนัน้             
ความเสี่ยงจากการเกิดอคัคีภยัที่อาจท าให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้า จึงมีโอกาสเกิดขึน้น้อย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท             
ยงัไมเ่คยได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

2.2. ความเสีย่งในการจดัหาวตัถดิุบ (การบริหารวตัถดิุบ)  
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทเป็นสารเคมีต่างๆอาทิ สารเรซิน (Resin), ตัวให้สี (Pigment),           

ตัวท าละลาย (Solvent) และตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) โดยมีแหล่งที่มาจากผู้ ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ                    
ซึ่งส่วนใหญ่จะสัง่ซือ้จากผู้ จ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวตัถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิต                 
อาจจะไมส่ามารถผลติหรือจ าหนา่ยวตัถดุิบให้แก่บริษัทได้ตาม ปริมาณ เวลา และเง่ือนไขที่บริษัทก าหนดไว้ ซึง่จะสง่ผลตอ่การ
ด าเนินงานและการเติบโตของบริษัท 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกนัความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบ ซึง่บริษัทมีนโยบายกระจายการจดัหาวตัถดุิบ 
โดยการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จ าหน่ายมากกว่า 1 แห่ง อีกทัง้บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ และมีการสัง่ซือ้
วตัถุดิบจากผู้จ าหน่ายมาเป็นเวลานานมากกว่า 35 ปี ดงันัน้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการจัดหาวตัถุดิบของบริษัทจึงมี
โอกาสน้อย และที่ผา่นมาก็ยงัไมเ่คยประสบปัญหาอยา่งร้ายแรงแตอ่ยา่งใด 

2.3. ความเสีย่งจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัและบคุลากรทีมี่ความช านาญ 
ผู้บริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในการผลติผลติภณัฑ์ทัง้ระบบ รวมถึงความคิด

ริเร่ิมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คณุภาพ ถือเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สี ซึ่งการสญูเสียผู้บริหารหลกัและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ์อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารหลกัและบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของบริษัทสว่นใหญ่ท างานร่วมกับ
บริษัทมาเป็นเวลานาน ซึง่ที่ผ่านมาบริษัทมีอตัราการลาออกของพนกังานในสว่นงานดงักลา่วน้อยมาก อีกทัง้บคุลากรส าคญั          
ในส่วนงานที่ก่ียวข้องกับการผลิต งานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ยังเป็นผู้ ถือหุ้น และผู้บริหารของบริษัท ดังนัน้                
จึงท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงเก่ียวกับการสญูเสียบุคลากรดงักล่าวค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้บริษัทยงัป้องกัน           
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในส่วนงานดังกล่าว                
เพื่อกระจายความรู้ให้กับทีมงาน รวมทัง้ได้ส่งเสริมและมอบหมายให้พนักงานมีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึน้เพื่อรองรับ               
ด้านการบริหารจดัการและลดการพึง่พิงบคุลากรรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ 

 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงนิ 

3.1. ความเสีย่งทีเ่กิดจากการโครงสร้างการปล่อยเครดิตใหลู้กคา้และการติดตามหนีสิ้น 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลกูค้าหรือคู่สญัญาของบริษัท ไม่สามารถจ่ายหรือช าระหนีค้ืน ห รือไม่ปฏิบัติตาม

สญัญาที่ตกลงไว้กับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะเงินของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ไ ด้ตระหนกัถึง
ความเสี่ยงดงักล่าว จึงได้ติดตามดูแลคณุภาพ หนีอ้ย่างใกล้ชิด ตลอดจนปรับปรุงหลกัเกณฑ์การให้สินเช่ือลกูค้าให้มีความ
เหมาะสม เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี ้บริษัทฯยังมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริหาร            
ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการให้สินเช่ือ              
รวมทัง้ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต โดยพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือ           
ให้ลกูค้า และมีกระบวนการบริหารจดัการหนีเ้พื่อป้องกนัและแก้ไขหนีค้้างช าระ นอกจากนัน้บริษัทฯยงัมีการประเมินค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู โดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนีแ้ละคาดการณ์ศกัยภาพและความเสี่ยงในการช าระหนีใ้นอนาคต และ
ส าหรับลกูหนีท้ี่ค้างช าระเกิน 1 ปี บริษัทฯ ได้ตัง้ส ารองไว้ร้อยละ 100 และด าเนินการติดตามคณุภาพลกูหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้มีรายงานข้อมลูลกูหนีค้้างช าระเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการตอ่ไป 

 
4. ความเสี่ยงการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

4.1. การใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัตามกฏหมายและการบริหารจดัการความเสีย่งทีเ่กิดจากการทจุริต 
บริษัทฯให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เกิดจาก          

การทจุริตมีคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รวมทัง้ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกนัการทจุริตในองค์กร          
ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ           
ความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ  
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บริษัทฯ ได้จดัท าแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่และได้ยื่นแบบประเมินตนเองดงักลา่ว 
ซึง่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) ดงักลา่ว เมื่อวนัที่          
22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอายุ           
3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวนัองัคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั ที่ผา่นมา 
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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 แทน่ขดุเจาะก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึง
สทีาอาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สพีน่ถงัก๊าซ เป็นต้น 

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

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

ห้าสบิสตางค์) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 268,953,447  หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 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) 
  
 บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 
 UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED. 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000129 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู ผลติเสาโทรคมนาคม ผลติเสาโครงเหลก็สถานีไฟฟ้า

ย่อย ผลิตโครงสร้างเหล็กทัว่ไป การบริการชุบสงักะสี การจดัจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

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

(หนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยสบิสามบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 1,316,247,525.60 บาท  

(หนึง่พนัสามร้อยสบิหกล้านสองแสนสีห่มื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สบิห้าบาทหกสบิสตางค์)  
  
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : ติดตอ่ นางยพุดี  คูเ่พ็ชร์งาม 

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

ผู้สอบบญัชี : นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 6549 
ในนามบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั 
ชัน้ 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงสลีม เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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5. โครงสร้างเงนิทนุ 
หลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 403,430,170.50 บาท โดยมีทุนช าระ 134,476,723.50 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้าน               
สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่หุ้ นละ               
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ทัง้นี ้ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจ านวน 268,953,447 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 
537,906,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจ านวน 268,953,447 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน            
การถือหุ้น ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในอตัราส่วน            
1 หุ้ นเดิม ต่อ 1 หุ้ นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยบริษัทก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงิน                   
ค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนในระหว่างวันที่  2-6 กรกฎาคม 2561 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 268,953,447 หุ้น             
มลูคา่ที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ ใบส าคญัแสดงสทิธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
 

ผู้ถือหุ้น 
 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 53,712,183 19.97% 

2. นายชินชยั  ลีนะบรรจง 1,3340,400 4.96% 

3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 9,208,600 3.42% 

4. นายจิตรภทัร  อิศรางกรู ณ อยธุยา 6,078,500 2.26% 

5. นายกฤษฎา  ตนัเปาว์ 5,824,300 2.17% 

6. นางปราณี  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 4,101,400 1.52% 

7. นายบญุชยั  ศรีธีระกลุ 4,002,500 1.49% 

8. นางสาววณิพา  รัตนากิตติ์ 3,800,100 1.41% 

9. นางสาวภสัธารีย์  วงษ์ทองหลิน 3,721,900 1.38% 

10. นางอจัฉรา  โมมินทร์ 3,360,000 1.25% 

11. นายสิทธตัถ์  สิทธิสมาน 3,253,600 1.21% 

12. นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั 3,200,000 1.19% 

13. นายสมศกัดิ ์ รังสิวฒันศกัดิ์ 2,900,000 1.08% 

14. นางสิริลกัษณ์ ฉตัรลมยั 2,731,200 1.02% 

15. บริษัท BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 2,730,600 1.02% 

16. นางสาวชญาดา  ทรัพย์สิน 2,580,000 0.96% 

17. นายบญุจนัทร์  อคัรวงศ์พิพฒัน์ 2,479,400 0.92% 

18.  นางสาวสยมพร  บวัภมูิ 2,479,400 0.88% 

19. นายปยตุ  ธนวรรักษ์ 2,260,800 0.84% 

20. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 137,313,064 51.05% 

รวม  268,953,447 100% 



รายงานประจ าปี 2561  (Annual Report 2018) 

 

-20- 

 

การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
ข้อมลูเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (DIMET-W1) 

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) 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และเป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ใบส าคญัแสดงสิทธิ

จะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

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

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้แรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทกุวนัท าการ
สดุท้ายของไตรมาสถดัๆไป โดยก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี  
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 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
4 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559   
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ข้อมลูเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (DIMET-W2) 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “DIMET-W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน : วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2561 (วนัเร่ิมท าการซือ้ขาย) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (“mai”) 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกเสนอขาย : 90,000,000 หนว่ย 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั   
แสดงสทิธิ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่จดัสรร : 268,953,447 หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ : 268,953,447 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2561 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 19 กรกฏาคม 2562 และเป็นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ใบส าคญัแสดงสิทธิ

จะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 
1.15 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
*** อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อก าหนดสิทธิ บนเว็บไซต์
ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ) *** 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้แรกวนัที่ 31 สิงหาคม 2561และใช้สิทธิได้ทกุวนัสดุท้าย
ของเดือน พฤศจิกายน  กุมภาพนัธ์  และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะ
ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 
 
ตารางการใช้สทิธิ DIMET-W2 

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

 



รายงานประจ าปี 2561  (Annual Report 2018) 

 

-22- 

 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลงัจาก               
หกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัโดยมติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล
นัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทไม่ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผล          
ของบริษัทยอ่ยจะขึน้อยูก่บัผลด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักลา่ว ทัง้นีห้ากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องจดัสรรเงินส ารอง
ตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิที่จ่ายปันผล จนกว่าเงินส ารองดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน                 
จดทะเบียนของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลนัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 
 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2558-2560 

รายการ ปี 2559 
(ณ 30 มิ.ย. 59) 

ปี 2560 
(ณ 30 มิ.ย. 60) 

ปี 2561 
(ณ 30 มิ.ย. 61) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ลา้นบาท) 1.05 (24.75) (35.07) 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 
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7. โครงสร้างองค์กร และการจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 คน ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. พลต ารวจโท สมคดิ บญุถนอม กรรมการบริษัท 

4. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

5. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายกิตติ  อธินนัท์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
หมายเหต ุ :  นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
 :              นายโชคชยั เนียมรัตน์ ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2560 
  นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 : กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 1  มิถนุายน 2561 
 พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 มิถนุายน 2561 
 : ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการผู้จดัการ  มีผลตัง้แตว่นัที่ 26 มิถนุายน 2561 
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กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 
นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  พลต ารวจโท สมคิด  บุญถนอม  นายโชคชัย เนียมรัตน์            

สองในสีค่นลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัดแูลกิจการและภารกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและตามกฎหมาย                
ที่ใช้บงัคบักบับริษัทฯ  รวมถึงวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สจุริต และ            
ความระมดัระวงัเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลัก              
“ข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์               
ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท  โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกรรมการผู้ จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิ         
ไว้แล้ว 

5. มีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
6. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 

คา่ตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนกังานในบริษัท 
7. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคุมก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้

จดัท ารายงานตา่งๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนด 
8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน                        

ที่มีประสทิธิภาพโดยจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงาน
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินและต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ/หรือ
สอบทานรายงานทางการเงินนัน้ให้เสร็จก่อนจะมีการน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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10. ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบคุคลเป็นประจ าทกุปีรวมทัง้ติดตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการ
บริษัท 

11. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษัท  

12. พิจารณาอนมุตัิข้อก าหนดอ านาจการอนมุตัิวงเงิน 
13. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนั 
14. แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่างๆตามระเบียบและข้อบงัคบั                   

ที่เก่ียวข้อง 
15. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ                      

จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น                 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั                      

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น                          
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ฉ) การเลกิบริษัท 
ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 
 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง               
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบตัิตามข้อก าหนดและประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการท ารายการเก่ียวโยงกนั 
หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นในปี ถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอ
ช่ือและแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
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1 คน 

6 คน 

สดัสว่นของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายกิตติ  อธินนัท์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหต ุ  :   กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 

 โดยมี นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีรั่บผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ               
ตลาดหลกัทรัพยฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 
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6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ             
แตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
(Charter) 

 รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า
กรรมการบริษัท ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิดตามที่
ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายใน
สามสบิวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสีย่งที่ส าคญัอยา่งตอ่เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ                
ฝ่ายบริหาร  

9. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอตัราก าลงัของฝ่ายงาน
ตรวจสอบภายใน 

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
11. สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ายงานตรวจสอบภายในอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
12. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
13. ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วม

ประชมุเพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่าย       

ของบริษัท ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี และด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน         
นบัจากวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง
วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี ถัดไป   ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบซึ่ง             
พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้   ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อน
ครบวาระขอให้แจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
หมายเหต ุ  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                  :   นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 1  มิถนุายน 2561 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง และวางกรอบการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท ซึง่ครอบคลมุ

ถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั คือ ความเสี่ยงด้านยทุธ์ศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านปฎิบตัิการ และความเสีย่งด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม กฏหมายและกฏระเบียบตา่งๆ  

2. พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม 
และควบคมุความเสีย่งของบริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอ            
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัิตาม
นโยบาย 

4. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง                      
ตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลและสาธารณะ 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยทุธ์ที่ก าหนด 

6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจดัจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าได้ด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
8. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่ง 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการบริหารความเสีย่งได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้น
จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้  การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธาน
คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการบริหาร 

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กรรมการบริหาร 

4. นายศวิา นาคธารีย์ กรรมการบริหาร 

5. นายชวลติ สวุตัดิกลุ กรรมการบริหาร 

 
หมายเหต ุ  :   นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์  ออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 1  มิถนุายน 2561 
  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
  :   นายธีรชยั ลีนะบรรจง ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2561 
             :   นายโชคชยั เนียมรัตน์ ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2561 
  :   นายศิวา นาคธารีย์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภาคม 2561 
  :   นายชวลิต สวุตัดิกลุ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 มิถนุายน 2561 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน
ตา่งๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2. ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ
สภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงิน เพื่อการ            
เปิดบญัชี กู้ยืม จ าน า ค า้ประกนั และการอื่นใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือการท า
ธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อ านาจวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิ) 

4. ก าหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนและกฏระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงานส าหรับ
พนกังานระดบั 2 (Level 2) ลงไป ทัง้นีส้ าหรับพนกังานระดบั 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
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5. ก ากบัดแูลและอนุมตัิเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใด
บคุคลหนึง่ หรือหลายคนกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

6. พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทที่เสนอคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นของบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง               
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 
8. รายงานเร่ืองที่มีนยัส าคญัของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
9. ด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
10. มีอ านาจแตง่ตัง้ประธานท่ีปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความ

เหมาะสมและมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวสัดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม 

11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบัของการประชมุได้ตามที่เห็นสมควร 

12. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตัง้ผู้ รักษา
การณ์เพื่อปฏิบตัิหน้าที่แทนเป็นคราวๆไป โดยผู้ รักษาการณ์มีอ านาจหน้าที่เทา่กบัประธานกรรมการบริหาร 

13. ทบทวนและพิจารณาอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
14. ทัง้นี  ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น                   

จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อ          
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการดงักล่าว 
ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหาร 

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระ            
การด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัทและเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัทอีกก็ได้ 

2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้ บริหารของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ บริหาร               
ของบริษัทเว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

3. กรรมการบริหารที่เป็นบคุคลภายนอก ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระ
การด ารงต าแหนง่ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร 

4. กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
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  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมมีติให้พ้นจากต าแหนง่ 
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท  การลาออก                

ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบตัิ                     

เข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 
 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้น จะไม่รวมถึงอ านาจ 

และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยาม
ไว้ในประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิ
รายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
อนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. 1.นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. 2. นายกิตติ  อธินนัท์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. 3.นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. 4.นายธีรชยั  ลนีะบรรจง กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

การสรรหา 

1. จดัท า นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด 
ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ            
เพื่อให้บคุคลดงักลา่วด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ 
ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ โดยเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้พิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่า                
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฏบตัรต่างๆ ของบริษัทและกฏหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้ไม่ขดัหรือ
แย้งกบักฏหมายกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท จะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอย่าง
เพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 
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3. ดแูลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการ
ผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู ในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดบัสงูเกษียณอาย ุลาออก หรือ                   
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถ ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง                    
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)                
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก ากบัดแูลให้กิจการมีการ
บริหารและพฒันาบคุลาก ให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจที่เหมาะสม 

4. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหา
กรรมการที่ครบวาระ 

5. พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มี
คณุสมบตัิรครบถ้วน 

6. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการท่ีพ้นวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าว 
และควรน าเสนอ ผลการปฏิบตัิหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
และการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

7. พิจารณารูปแบบและจัดท าแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ 
ผู้อ านวยการอาวุโสและผู้อ านวยการ เพื่อพฒันาความรู้ของทัง้บุคลากรชุดปัจจุบนัและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทบทบาทหน้าที่และพฒันาการตา่งๆ ที่ส าคญัเช่นสภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม กฏเกณฑ์
หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทเป็นต้น 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
การก าหนดคา่ตอบแทน 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูป         
เงินสด หลกัเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้ จัดการ ผู้ อ านวยการอาวุโสและผู้ อ านวยการ รวมทัง้การปรับเงินเดือนของกรรมการผู้ จัดการ 
ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุตัิตอ่ไปแล้วแตก่รณีทัง้นีค้า่ตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กบัระดบั
ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึง พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้ อ านวยการ            
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท               
ในระยะยาว 

2. จัดท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ านวยการอาวุโสและผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทน
ประจ าปีและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. เปิดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท ารายงาน             
การก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

4. พิจารณากลัน่กรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร 
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5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการสรรหาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
(กรณีกรรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้เป็น
กรรมการสรรหาฯ ได้อีก  กรณีที่กรรมการสรรหาฯ เป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหาฯ คนดังกล่าวมีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 3 ปี รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการกรรมการสรรหาฯ ได้อีก 
 
ข้อก าหนดอ านาจการอนุมัตวิงเงนิ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

ต าแหน่ง 
การซือ้ขายทรัพย์สินถาวร  การจัดซือ้สินค้า และ/หรือ วัตถุดบิ  การขอวงเงนิสถาบันการเงนิ 

(บาท)  (บาท)  (บาท) 
คณะกรรมการบริษัท    เกิน 10,000,000     เกิน 15,000,000      เกิน 15,000,000 

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 10,000,000  ไม่เกิน 15,000,000   ไม่เกิน 15,000,000 
ประธานกรรมการบริหาร ไม่เกิน 5,000,000  ไม่เกิน 10,000,000  ไม่เกิน 10,000,000 
กรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 1,000,000  ไม่เกิน 5,000,000          ไม่เกิน   5,000,000 

 
 บริษัทมีการจดัท างบประมาณประจ าปี (Budget) ส าหรับการลงทนุรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท
ในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการด าเนินธุรกิจ โดยทกุรายการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท       
ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีส าหรับงวดบญัชีปีถดัไปในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุายนของทกุปี 
 
คณะผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายศวิา  นาคธารีย์ ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานปฏิบตัิการ 

3. นายชวลติ  สวุตัดกิลุ ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานขาย 

4. นายธวชั  เมธากลุวฒัน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 

5. นายชชัวาล  อศัวกนกศิลป์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย สป้ีองกนัสนิม 

   
หมายเหต ุ    :   นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์  ออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 1  มิถนุายน 2561 
                    : นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั  ออกจากต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค โดยมีผลตัง้แตว่นัที 11 กรกฎาคม  2561 
                    : นางอจัฉรา  โมมินทร์  ออกจากต าแหนง่ ผู้อ านวยการฝ่ายซพัพลายเชน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 26  เมษายน  2561 
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                    : ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 26 มิถนุายน 2561 
                    : นายธวชั  เมธากลุวฒัน์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค มีผลตัง้แตว่นัที่ 2 กรกฎาคม 2561 
                    : นายศิวา นาคธารีย์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิตัิการอาวโุส มีผลตัง้แตว่นัที่ 26 เมษายน 2561 
                    : นายชวลิต สวุตัดิกลุ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาดอาวโุส มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มิถนุายน 2561 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 
1. น าเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 
2. วางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เ ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริหาร 
3. ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
4. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
5. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ ยกเลกิ ขายทรัพย์สนิ เงินลงทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท (รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิ) 
6. มีอ านาจในการจ้างงาน แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ก าหนดอตัราคา่จ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ขึน้เงินเดือน 

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

 
 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้น จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/
หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิรายการ
ในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิ จารณาอนุมัติ
รายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบคุคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารทกุท่าน ต้องไม่มีประวตัิกระท าผิด
ตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยื่นค าขออนญุาต รวมทัง้ไม่มีประวตัิถกูพิพากษาถึงที่สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยมี
องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี ้
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน                   

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
หรือไมก็่ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
2.1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
2.2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน       

เป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา        
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธาน               
ที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน         
ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่ง
อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่             
ใบลาออกมาถึงบริษัท 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่             
มีมติอนมุตัิเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเก่ียวกับบริษัทมหาชนจ ากัด 
หรือกฎหมายเก่ียวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า         
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง            
(2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

7. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ        
มีคุณสมบตัิตามที่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก าหนด โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสรรหามาได้จะต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระ คือ 

1. มีกรรมการจ านวนอยา่งน้อย 3 คน พิจารณาและแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น                   
ของบริษัท 

2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบตัิ
ตามที่ก าหนดในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท  และมีคณุสมบตัิในลกัษณะ
เดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต                 
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบ
อยา่งน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมปีระสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่ในการ สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

4. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ได้เพียงคณะเดียว 
5. เป็นผู้ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

6. ผู้จดัการฝ่ายงานตรวจสอบภายในหรือเลขานกุารบริษัทเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้จดัการ 1 คน (โดยต าแหนง่) และกรรมการอิสระ 1 คน 

2. ผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน       

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ซึง่จะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึง่และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/
หรือ บคุคลภายนอกอีกจ านวนหนึง่ก็ได้ 

2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยสามคน 
3. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนอยา่งน้อย 3 คน 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไมจ่ าเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท 
3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่ง             

เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
4. คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงาน           

ของคณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุ และบญัทกึรายงานการประชมุ 
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
       ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 

 เบีย้รายเดือน เบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ   
     ประธานกรรมการ - 10,000 บาท 
     รองประธานกรรมการ - 7,000 บาท 
     กรรมการ - 6,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 10,000 บาท 
     กรรมการตรวจสอบ - 8,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
     ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 6,000 บาท 
     กรรมการบริหารความเสีย่ง - 4,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหาร   
จ่ายคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารตามจริง แตไ่มเ่กิน 15 ครัง้/ปี   
กรรมการบริหารที่เป็นพนกังานของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับเบีย้รายเดือน   
     ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท 6,000 บาท 
     กรรมการบริหาร 10,000 บาท 4,000 บาท 

 
 

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

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

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

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

เบีย้ประชมุกรรมการ   14 582,400  8 870,000 
คา่ตอบแทน   6 247,726  4 740,000 
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(ข)  คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
    บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนส า รอง

เลีย้งชีพ เป็นต้น โดยไมร่วมคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริหารและผู้บริหาร 

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

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

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

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

รวม    13,119,249   9,977,385 

 
สถิติการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผา่นมา 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้หมด 9 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม         
ของกรรมการมีดงันี ้
 

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

  
7/9  ครัง้ 

4. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 9/9  ครัง้ 
5. นายกิตติ อธินนัท์ 9/9  ครัง้ 
6. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ 7/9  ครัง้ 
7. นายโชคชยั เนียมรัตน์/2                               6/9  ครัง้ 
8. พลต ารวจโท สมคดิ บญุถนอม/3                  -     ครัง้ 
  
หมายเหตุ : /1=นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความ

เสี่ยง  เสี่ยง เม่ือวนัที่ 1 มิถนุายน 2561 
 /2=นายโชคชยั เนียมรัตน์  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   มีผลตัง้แตว่นัที่  
 : 1 กนัยายน 2560  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเทา่กบัวาระทีเ่หลืออยูข่อง  นายประกาศ  จนัทเพ็ชร์     
 /3= พลต ารวจโทสมคิด บญุถนอม ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 มิถนุายน 2561 
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8. การก ากับดูแลกจิการ 
ที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่              

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ดงันี ้
 

หมวดที่ 1 :  สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ         

นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ อาทิ สทิธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่สทิธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ 
สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี          
การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น  ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ 
ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทกุปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชี        
ในแต่ละปี พร้อมทัง้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้ น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั ก่อนการประชุม และลงประกาศหนงัสือพิมพ์เพื่อแจ้งวนันดัประชุม
ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็ น                 
ของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ                 
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัท
ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ โดยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลอืกใช้และจดัเตรียมสถานที่
ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวนัและเวลาที่เหมาะสม 

3. ในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม             
ในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้นี  ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีกรรมการและผู้ บริหาร                   
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 

4. หลงัเสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะท าการแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัที             
ก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทฯ จะมีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือ
หุ้นทุกครัง้ โดยมีเนือ้หาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจง
คะแนนนับทุกๆวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้              
โดยจะจดัสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 2 :  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
นอกจากการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้กลา่วไว้ข้างต้นแล้วนัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึน้กบั                

ผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน               
โดยก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่                 
ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคล
ใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 
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บริษัทยงัมีนโยบายและถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
เท่านัน้ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบตัิได้เฉพาะบคุคลที่ ได้รับมอบหมายเท่านัน้ โดยทัง้นีก้รรมการ
และผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่น ามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม และบริษัท
ก าหนดให้ผู้ บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

นอกจากนี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระ
ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอวาระดงักลา่วเข้า              
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้สามารถเสนอ
ให้เพิ่มวาระการประชมุได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Roles of Stakeholders)  

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่แข่งขนั คู่ค้า และลกูค้าเป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนุน
และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัท            
จะปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอย่างดี โดยบริษัท           
ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 พนักงาน : บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อพนกังาน เนื่องจากพนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่จะท าให้
บริษัทประสบความส าเร็จ บริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมถึง              
การดแูลให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานร่มร่ืน สะอาด และปลอดภยั นอกจากนี ้บริษัทยงัปฏิบตัิ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่นการจัดให้มีอาหาร
กลางวัน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิตและประกันสขุภาพ กองทุนประกันสงัคม ชุดยูนิฟอร์ม            
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและรถรับ-สง่ พนกังาน เป็นต้น  

 ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึง             
การด าเนินนโยบายการให้บริการหลงัการขายที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ภายใต้การก าหนดราคาที่เหมาะสมและยตุิธรรม รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้า 

 ผู้ถอืหุ้น : ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทกุวาระ และ
ให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ จะตอบ                
ข้อซกัถามและให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหุ้น 

 คู่แข่ง : บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัที่ดี โดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการแข่งขนั                
ที่เป็นธรรม และไมใ่ช้วิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 

 คู่ ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสญัญาและ/หรือข้อตกลงที่ท าร่วมกัน ภายใต้เง่ือนไขทางการค้า                  
ที่เป็นธรรม และเหมาะสม 
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 สิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมข้างเคียง 
ด้วยการก าหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทยงัไม่เคย
ได้รับการร้องเรียนใดๆ 

 สถาบันการเงนิ : บริษัทปฏิบตัิและให้ความส าคญัต่อผู้ ให้กู้  และคงรักษาความสมัพนัธ์อนัดี เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่และเช่ือถือ และให้เกียรติตอ่ผู้ให้กู้ตามสญัญาที่ผกูพนั 

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมูล           

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ               
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น           
นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ             
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com  

ในสว่นของงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) นัน้ บริษัทยงัไมไ่ด้จดัตัง้หนว่ยงานขึน้เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ 
นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม เป็นผู้ดแูลการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี                       
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ               
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า             
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชุม             
ผู้ ถือหุ้น และเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 
ดงันี ้
 

1. นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูล 
 คณะกรรมการของบริษัทค านึงถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (The Principles 
of Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริษัทมีการก ากับดแูลกิจการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุม
และบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด และยงัค านงึถึงเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ 

http://www.dimetsiam.com/
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2. ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- ก าหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 
- ก ากบัดูแลและติดตามผลการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

- ดแูลให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและติดตามอย่างสม ่าเสมอ อนึ่ง โดยบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั 
จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
ในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบดงักลา่ว 

- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ 
 

3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจ                 
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมลูภายในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยในการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบ                       
จากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนัน้ ทัง้นี ้การอนุมตัิการ          
เข้าท ารายการระหว่างกันค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยตุิธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดงักลา่วจะไม่สามารถมีสว่นร่วม
ในการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็น
รายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ ข้อก าหนด หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้บริษัทยังก าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท                    
โดยก าหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้  ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ เท่านัน้ โดยทัง้นีก้รรมการและ
ผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมลูภายใน และไม่น ามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม  
 

4. จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างค่านิยมเก่ียวกบัจริยธรรมเพื่อให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 
จึงได้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่             
การงาน ผู้ ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีสว่นได้เสีย และสงัคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขดัจริยธรรม 
และอาจเป็นเหตใุห้เป็นการขดัตอ่กฏหมายด้วย โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ดงันี ้
 (1) หลกัการในการด าเนินธุรกิจ 

 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 (2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั 
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 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 การใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า    
 (3)  ความรับผิดชอบบริษัทฯ และทรัพย์สนิของบริษัทฯ     

 การปกป้องทรัพย์สนิของบริษัทฯ  

 การจดัท าเอกสาร 

 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 ทรัพย์สนิทางปัญญา 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน 

 สทิธิมนษุยชน 
 (4) การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน 

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้า 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 

 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 
(5) การดแูลให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ  
(6) การรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

 
5. การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจ านวน 3 คน จากจ านวน
และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 คน กรรมการบริษัททัง้หมด 7 คน  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ซึ่งมากกว่า          
หนึง่ (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะช่วยถ่วงดลุอ านาจของกรรมการบริหาร 
 

6. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัที่สงูเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบตัิตามที่บริษัท
ต้องการได้ ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยเช่ือมโยงกับผล           
การด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะคน 
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7. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม               
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 

8. คณะอนกุรรมการ 
8.1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2550 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561  มีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการอิสระทัง้ 3 คน  กรรมการตรวจสอบ               
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ได้ รับแต่งตัง้                        
จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นในปี ถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอ
ช่ือและแตง่ตัง้ เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกนั คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน
ความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นัน้ เป็นการประจ าทุก ปี โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตาม
รายละเอียดในหวัข้อ 9.2 เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 8.2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2554 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561  มีกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 2 คน ซึง่มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นไปตามรายละเอียด
ในหวัข้อ 9.2 เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 8.3. คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัท่ี 26 ตลุาคม 2550  มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 
เพื่อช่วยก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 มีคณะกรรมการบริหาร 5 คน             
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2                
เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 8.4. คณะกรรมการสรรหาและพจิาณาคา่ตอบแทน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่  8 มีนาคม 2561  มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระ
การด ารงต าแหนง่ 3 ปี  คณะกรรมการสรรหาต้องดแูลเร่ืองแผนสบืทอดต าแหนง่ ( succession plan ) ระดบัผู้อ านวยการขึน้ไป 
และประเมินผลการปฎบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคนในการที่จะมีการด ารงต าแหน่งต่อเมื่อครบวาระ  โดยอ านาจหน้าที่                  
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อ 9.2  เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 

9. ระบบการควบคมุภายใน 
 บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูล
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การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน               
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนัน้ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากัด               
ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี
และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบดงักลา่ว 

 

10. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจที่ส าคญัและการก ากบัดูแลกิจการ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอ่สาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี โดยการจดัท างบการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกนโยบายบญัชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทัง้                  
มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

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

 

12. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์             
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ                      
อยา่งสม ่าเสมอ และน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัท ตอ่ไป 

 

หลกัสตูรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูได้เข้าร่วมสมัมนาในปี 2560/2561 มีดงันี ้

วันที่ 
จ านวน
ชั่วโมง/
วัน 

หัวข้อการอบรม/สัมนา สถาบันที่จัดอบรม 

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

21/7/2560 6 ชม. กฎหมายการขนส่งวตัถอุนัตรายและสินค้าอนัตราย
ทางถนน 

บ.เคมเซฟ คอนซลัแทนส์ จก. 

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

13/9/2560 6 ชม. เรียนรู้สู่กรููเศรษฐกิจ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

4-5/10/2560 12 ชม. ผู้จดัการระบบคณุภาพ ISO9001:2015 for MR/QMR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 
จ านวน
ชั่วโมง/
วัน 

หัวข้อการอบรม/สัมนา สถาบันที่จัดอบรม 

20-21/11/2560 12 ชม. Risk Management and Internal Control สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

24/11/2560 6 ชม. Dangerous Goods Risk Management 2017 Unique Premier 

2-23, 28-29/11/2560 24 ชม. Advance for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

8/12/2560 3 ชม. ตวิเข้มให้เตม็ 100 เพ่ือ AGM 2561 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

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

14/3/2561 6 ชม. การประเมินความเส่ียง เพ่ือใช้ในการจดัท าเอกสาร 
ISO9001:2015 

อ.วภิษิูต  จนัทร์มณี 

6/6/2561 12 ชม. Smart Color & Epoxy Hardener Solution DKSH 

 
 

13. การวางแผนสบืทอดต าแหนง่งาน (Succession Plan) 
 คณะกรรมการก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง                   
ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนกังานวางใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทนัท่วงที           
หากต าแหน่งส าคญัดงักล่าวว่างลง โดยบริษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีประวตัิกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ           
10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยื่นค าขออนญุาต รวมทัง้ไม่มีประวตัิถูกพิพากษาถึงที่สดุให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืน
ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน
หนงัสอืเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ 
 

14. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการตอ่ต้านทจุริต 
 บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และ                 
มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ของบริษัทฯ 
 

 ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ดงันัน้ DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                
โดยตระหนกัดีว่า การทจุริตและการคอร์รัปชัน่นัน้เป็นภยัร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิด
ความเสยีหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 บริษัทฯ ได้จัดท าแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้ยื่นแบบประเมินตนเอง
ดงักลา่ว ซึง่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทจุริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council)  ดงักลา่ว               
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เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559    เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่วจะ
มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง   บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันองัคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ                   
ห้อง Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั ที่ผา่นมา 

 
 

เพื่อให้มัน่ใจวา่ DIMET มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จัดท า “นโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 
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นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสยั
ได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึน้กับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่
จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

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

 
2.  สง่ไปรษณีย์ ปิดผนกึ มายงั  

 2.1.  คณุวรรณา เมลอืงนนท์ 
        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ              หรือ 
       2.2. นางยพุดี  คูเ่พ็ชร์งาม 
       เลขานกุารบริษัท  
 
     บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)  
            เลขที่ 602 หมู ่2 ซอย 1B ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่ 
           อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

 

mailto:auditcom@dimetsiam.com
mailto:yuppadeek@dimetsiam.com


รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report 2018) 

- 53 - 

บริษัทยงัก าหนดข้อพึงปฏิบัติใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ             
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า นโยบายต่อคู่ ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน                   
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และ การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบนัทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน            
เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ         
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน                      
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสา มารถ               
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

บริษัทได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในเชิงปฏิบตัิ (Anti-Corruption in Practice) ให้
พนกังานทกุปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้บริหารและพนกังานให้มีจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน ผลกระทบที่เกิดจากการ
คอร์รัปชัน่ ตอ่บริษัท และตอ่ตวัพนกังานเอง 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัดีว่าองค์กรคือสว่นหนึ่งของสงัคม และควรด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบั

ความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การเติบโตที่มัน่คงและยัง่ยืนอย่างแท้จริง บริษัทได้จัดตัง้ทีมงานที่ท า
หน้าที่ดูแลด้านนโยบายและด าเนินงานที่เยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคมตัง้แต่ปี  2555 บริษัทได้วางนโยบายและ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

“บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสี มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการ              
ด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขีน้จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจ           
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียกบัองค์กร อีกทัง้มี 
จรรยาบรรณ ด้านคณุธรรม จริยธรรม เคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน ไมข่ดัขวางสทิธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไมฝั่กใผ่
ฝ่ายใด 

 

บริษัท มุ่งมัน่ที่จะพฒันาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น          
การคดัสรรวตัถดุิบ ที่มีคณุภาพและเหมาะสมกบัมาตรฐานของสนิค้า และตระหนกัถึงความปลอดภยั ของพนกังาน ลกูค้า คูค้่า 
สิง่แวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ตามแนวปฎิบตัิ
สากล  ทัง้นีบ้ริษัท ยงัมุง่เน้นในการสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่อยูร่่วมกนั” 
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โครงสร้างการปฏิบัตงิานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต 

บริษัทค านงึถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการก ากบัดแูลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้านการทจุริต โดยค านึงถึงผู้มีสว่น      
ได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ซึ่งได้แก่ พนกังานและผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ คู่แข่งขนั          
คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และชมุชน เป็นต้น 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัก าหนดข้อพึงปฏิบตัิในเร่ือง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ือง          
การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น             
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตวัของลูกค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติ          
ตอ่พนกังาน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  
 
การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส าคญัในการด าเนินงานตามปริญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยข้อมลู
ที่น าเสนอผ่านสื่อหรือผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการน าเสนอโดยไม่ละเมิดสิทธิ น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเที่ยงตรง และค านึงถึง             
ความเสมอภาค เทา่เทียมและยตุิธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัดและให้ความส าคัญกับบุคลากรของบริษัท            
โดยบริษัทถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความส าคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเน้นให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มความรู้ 
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการท างาน เพื่อความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร รวมทัง้บริษัทได้ก าหนดระบบ
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ค่าตอบแทนและการจัดสวสัดิการ ต่างๆ อาทิ การจัดท าประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ          
ให้กบัพนกังาน 

 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมบริษัทได้จดัสนบัสนนุและสง่เสริมการจดักิจกรรมตา่งเพื่อให้พนกังาน               
ได้มีสว่นร่วมในการท าประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

2. โครงการบริจาคสใีห้กบัวดั โรงเรียนและสถานท่ีตา่งๆ  
   
เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายสี  ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนและการบริจาคสีเพื่อ               

ท าประโยชน์ให้กบัสงัคม อาทิเช่น 

 

ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของส ี วัตถุประสงค์ที่บริจาค 

1 

ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงาน
ล าพนู 
129 หมู ่10  ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมอืงล าพนู 
จงัหวดัล าพนู  51000 

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

- - DS STE 750 

เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
รองรับระบบขนสง่ด้านการ
ก่อสร้าง 

2 

มสัยิดบ้านคลองลกึ 
เลขที่ 155 หมู ่3 ต าบลพะวง 
อ าเภอเมอืงสงขลา 
จงัหวดัสงขลา  90100 

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

ปรับปรุงสภาพสทีี่สภาพหลดุ
ลอ่นให้ดสูวยงาม 
 
 

3 

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
ถนนแจ้งวฒันะ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  10220 

- HOMEGARD PRIMER WHITE  
- DIMET MAXICLEAN SHIELD 

- DIMET HIGH GLOSS ENAMEL SUEDE G464 

น าไปทาสอีาคารเรียนให้กบั
โรงเรียนถ า้คีรีวงศ์ให้มีความ
สวยงาม 

4 

โรงเรียนคลองบางกะส ี 
หมูท่ี่ 7 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ  10540 

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

ทาสอีาคารเรียนให้มีความ
สวยงาม 

5 

โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
หมูท่ี่ 1 ต าบลโคกม้า  
อ าเภอประโคชยั 
จงัหวดับรีุรัมย์  31140 

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

ทาสอีาคารเรียน อาคาร
สหกรณ์  รัว้โรงเรียน 
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ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของส ี วัตถุประสงค์ที่บริจาค 

6 

รงเรียนวดัประตเูขียน  
หมู ่5 ต าบลมว่งงาม 
อ าเภอสงิหนคร 
จงัหวดัสงขลา 90330 

- HOMEGARD INTERIOR GLEE 194.10 
- PROGARD MATT ENAMEL MIX GREY   
 
 

ปรับปรุงและซอ่มแซมอาคาร
เรียนของนกัเรียน 

 
 

7 

โรงเรียนบ้านโคกเพชร 
หมูท่ี่   1  ต าบลโคกม้า  
อ าเภอประโคชยั 
จงัหวดับรีุรัมย์  31140 

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

ทาสอีาคารเรียน ปรับปรุง
ห้องสมดุ รัว้ของโรงเรียนให้มี
สภาพสวยงาม 
 

8 

วดัช้างคลอด  
เลขที่ 82 หมู ่4 ต าบลทา่หมอไทร 
อ าเภอจะนะ  
จงัหวดัสงขลา  10130 

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

ทาสหีอฉนัท์ที่มีการสร้างใหม ่

9 

วดัทา่ครุะ 
เลขที่ 99 หมู ่9 ต าบลคลองรี 
อ าเภอสทิงพระ 
จงัหวดัสงขลา 
90190 

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

ทาสกี าแพงวดัที่สภาพทรุด
โทรม 

 
 

10 

วดัทา่พรุ 
หมู ่6 ต าบลฉาง 
อ าเภอนาทว ี
จงัหวดัสงขลา  90160 

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

ทาสอีาคาร ศาลาวดัและ
ก าแพงภายในวดั  
 

11 

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

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

ปรับปรุงอาคารสถาน 
แรกรับเด็ก  

12 

สถานีต ารวจภธูรน า้โสม 
ต าบลศรีส าราญ  
อ าเภอน า้โสม 
จงัหวดัอดุรธาน ี 41210 

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

ปรับปรุงรัว้ของสถานีต ารวจ
และทาอาคารของสถาน ี
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ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของส ี วัตถุประสงค์ที่บริจาค 

13 

วดัเนินไศล 
หมู ่9 ต าบลน า้น้อย 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  90110 

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

ปรับปรุงรัว้ของสถานีต ารวจ
และทาอาคารของสถาน ี

14 

วดัแสงธรรมบรุาราม 
ที่อยู.่ 219 หมู ่3 ถนนสขุมุวิท  
ต าบล บางป ู 
อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 
สมทุรปราการ   10280 

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

ท ากิจกรรม CSR ของบริษัท  
ทาสกี าแพงวดัให้มีสภาพ
สวยงาม 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 
การมีระบบการควบคมุภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  ในการสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินการ          

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ อีกทัง้ยงัช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ           
และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดงันัน้บริษัทฯ จึงจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ            
อิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคมุภายในให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  โดยระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุ            
5 หวัข้อหลกั สอดคล้องตาม หลกัการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Envirnment) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกนัก าหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจดัการ 
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองต่างๆ  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบ                
การควบคมุภายในท่ีสง่เสริมการบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน        
ที่เก่ียวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ตัง้ไว้ ภายใต้หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

บริษัทฯ ได้จดัท า คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลมุหลกัการในการด าเนินธุรกิจ ความขดัแย้งทางธุรกิจ             
ทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั ความรับผิดชอบของบริษัทฯ การปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย การดแูล
ให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ  และนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นขึน้ในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงเร่ือยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง               
ของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท าการทบทวนและปรับปรุงลา่สดุและได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2561 เพ่ือให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ 
CG Code ซึ่งส านักงาน กลต. น ามาใช้ในปี 2560 

นอกจากนี ้เพื่อปลกูฝังคณุค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสื่อสารเร่ืองนโยบายการบริหาร
กิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น แก่พนกังาน             
ทกุระดบั ผา่นทางการจดัอบรม การปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ือง
ของความซื่อตรงทัง้ตอ่ตนเองและตอ่สว่นรวม  

ส าหรับความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันา และรักษาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการ          
ในการเลือ่นต าแหน่งพนกังาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกบัสดัสว่นการขึน้เงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ
พฒันาและฝึกอบรมพนกังานทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาพนกังานในกลุ่มที่มีศกัยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง                  
ในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดในต าแหนง่งานท่ีส าคญั (Succession plan) 
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2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จดัท าตารางประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดบัของ

ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลมุความเสี่ยงด้านกลยทุธ์  
(Strategic Risk) ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการแต่งตัง้คณะท างานความเสี่ยง                       
ซึง่ประกอบด้วยผู้จดัการแตล่ะแผนกในการพิจารณาประเมินและจดัการความเสี่ยงสร้างความตระหนกัในเร่ืองของความเสี่ยง
ให้เกิดขึน้ ซึง่ถือเป็นพฒันาการท่ีส าคญั  

นอกจากนี  ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดท ารายงานการติดตามความเสี่ยงทุกไตรมาส               
เพื่อให้การบริหารความเสีย่งมีประสทิธิภาพและทนัตอ่สถานการณ์การเปลีย่นแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสีย่งในด้านตา่งๆ 
ของบริษัทฯ มีการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ 

 
3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลมุกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทัง้ในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารงานทัว่ ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่
และล าดบัชัน้ การอนมุตัิในแต่ละดบัอย่างชดัเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ านาจด าเนินการ  โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนมุตัิ
ออกจากหน้าที่การบนัทกึบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกนั เพื่อเป็นการถ่วงดลุ
และตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

ตลอดจน จดัให้มีการควบคมุภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้
สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานได้อยา่งแท้จริง และสามารถจดัการความเสีย่งเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่บริษัทฯ ตัง้ไว้โดย
กิจกรรมการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะถกูน าไปใช้ในทกุระดบัขององค์กร 

 
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ จัดท าข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการ โดยข้อมลูดงักล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน และควบคมุภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้  ตลอดจนพนกังาน            
ทกุระดบัต้องสือ่สารข้อมลูให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง เหมาะสม เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน 

ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ            
ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตา่งๆ ได้รับทราบข้อมลูที่ถกูต้อง และเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่บริษัทฯ สามารถด าเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้ก าหนดนโยบายดงักลา่วไว้ใน
คูม่ือการบริหารกิจการท่ีดี 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทางหลกั และการด าเนินการกรณีมีการ                 
ชีเ้บาะแสเพื่อให้บคุคลตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสที่เก่ียวข้องกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต
แก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภยัผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนหรือ           
หวัน่เกรงตอ่อิทธิพลใดๆ 
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5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังด าเนินต่อไปอย่าง

ครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน  เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ            
ของการควบคุมภายในยงัคงมีอยู่และท าหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้เพื่อป้องกันความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ           
ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

ในการประชุม ผู้บริหารประจ าสปัดาห์และประจ าเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและก ากบัการด าเนินงานตาม
แผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือ                       
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคญั คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ          
ในชดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อชีแ้จงสาเหต ุและแนวทางการแก้ไขโดยพลนั 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในที่จดัท าขึน้โดยส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (กลต.) ครอบคลมุทัง้ 5 หวัข้อตามที่กลา่วไปข้างต้น          
โดยการประเมินดงักลา่วได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตที่เป็นนยัส าคญัในเร่ืองของความบกพร่องของการควบคมุภายใน หรือความสามารถในการ
ป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจากการท่ีผู้บริหาร หรือพนกังานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอานาจ และเห็นวา่
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้องเช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิ สระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง                     
และเป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายมานิตย์ กู้ ธนพัฒน์ และนายกิตติ อธินันท์              
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบญัชี และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  

ในรอบปีบญัชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ       
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ             
อยา่งอิสระ มีการประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี ทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
จ านวนครัง้ประชมุ 

นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 
นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 
นายกิตติ อธินนัท์ คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 
 

สรุปสาระส าคญัในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้  

 
การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  ทัง้งบการเงิน              
รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ซึ่งผู้สอบบญัชีไม่พบประเด็นปัญหา 
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองเหลา่นี  ้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบักระบวนการท างาน             
ที่มีความส าคญั อีกทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบญัชีประจ าปี 
รวมถึงเพื่อสอบถามเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบญัชีที่ส าคญั  มาตรฐานบญัชี ความเพียงพอของ          
การเปิดเผยข้อมลู ประสทิธิผลของระบบควบคมุภายในท่ีจ าเป็นในการจดัท างบการเงิน และความเหมาะสมในการบนัทกึบญัชี 
เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป อีกทัง้ได้มีการประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร         
1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ตรวจสอบบญัชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าที่  หรือรายงาน
เหตกุารณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน 

 
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน ทัง้จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอก
และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทัง้สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เก่ียวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี             
และระบบควบคมุภายในที่พิจารณาเร่ืองการด าเนินงาน การทจุริต และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ          
ได้น าข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบญัชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของบริษัทฯ เพื่อท าให้มัน่ใจวา่กระบวนการท างานมีการควบคมุภายในท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง 

 
การสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกนั
หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เก่ียวกบัการก าหนดเง่ือนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้อย่าง            
เป็นธรรม ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยูภ่ายใต้หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว 

 



รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report 2018) 

- 73 - 

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิ 
หรือประเดน็อื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต  เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพ         
ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองการทจุริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมลูความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน
หรือประเด็นอื่นๆ ประจ าไตรมาส 

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตหรือข้อมลูความไม่เหมาะสม
ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แตอ่ยา่งใด 
 
การดูแลด้านการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบและนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ             
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และไมพ่บการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี  ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ              
ประจ าไตรมาส เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษา                 
ในด้านต่างๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแก่บริษัทฯ ในเร่ืองที่ส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม          
ความพร้อมตอ่ความเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง 

 
การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คณุภาพงาน และ
คณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ 
ธอร์นตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบญัชี           
รับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2785  นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 6549 และ/หรือ 
นายธีรศกัด์ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที ่6624 

ผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด และ               
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทัง้รายคณะและรายบุคคล  โดยสอบทานหน้าที่ในบริบท            
ของบริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์               
และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจ าปี
2561 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  ส่วนในด้านของผลคะแนน                       
ทัง้แบบรายคณะและแบบรายบคุคลอยูใ่นระดบัดีมาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทกุปี  โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งจัดท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัหน้าที่
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน าเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้          
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีสว่นได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
บคุคลที่เก่ียวข้องเป็นอยา่งดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้ตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบัญชี ในเร่ืองของ
รายการเก่ียวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยไมม่ีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

 
หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

1. บริษัทตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบให้มีการจดัจ้างบริษัทลีแอนด์พินิจารมณ์ จ ากดัเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปี 2561 โดยมี ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ เป็นหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี 

ทัง้นี  ้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ              
บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) 

 
2. หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

โดยปัจจบุนับริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ซึง่เป็นเลขนกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นหวัหน้างานก ากบัดแูล
การปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ            
ของบริษัทฯ (รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3) 
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11. รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งรายการที่เกิดขึน้เป็นการท ารายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง  ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทมีกรรมการและ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนั ในกรณีของบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการท ารายการดังกลา่วว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มี
ความสมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
1. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย 

 
 
 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

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

ACCT – เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
– มีกรรมการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนักบั
บริษัท โดยนายปัญญา บญุญาภิวฒัน์ นายธีรชยั ลีนะ
บรรจง และนายศิวา นาคธารีย์ เป็นกรรมการใน ACCT 
ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามใน  ACCT ได้แก่ นาย
ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ นายธีรชยั     ลีนะบรรจง และ
นายศิวา นาคธารีย์ 

1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั ACCT 0.00 0.00 ACCT ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงาน 
โครงการ และออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิม
แบบ Cathodic Protection ส าหรับทอ่ก๊าซใต้ดิน 
โครงสร้างเหล็กใต้น า้ ฯลฯ 

 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ือง 
จากการจ าหน่ายสนิค้าให้กบั ACCT 

0.00 0.00  

 3. บริษัทมีรายได้คา่เชา่จาก ACCT 60,000.00 60,000.00 ใช้เป็นพืน้ที่เก็บสินค้า 

 4. บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียมการ
จดัการจาก ACCT 

 

168,000.00 168,000.00 เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารจดัการ 

 5. บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ จาก ACCT 
ได้แก่ รายได้จากคา่บริการขนสง่ 
และคา่โทรศพัท์ 

17,568.00 11,010.00 เพ่ือการบริหารต้นทนุ และให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ 
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1) รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย (ตอ่) 

 
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 ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฏาคม 2559  ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 โดยคิดคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน ส าหรับการเช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน
และสถานที่เก็บรักษาสินค้าเดือนละ 5,000 บาท  ส าหรับการบริการส านกังานเดือนละ 13,000 บาท และส าหรับการบริการประกนัภยัเดือนละ 1,000 บาท 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เม่ือวนัที่ 27 สิงหาคม 
2561 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

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

ACCT 
(ตอ่) 

 6. บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ ACCT 1,079,644.00 1,079,644.00 บริษัทให้การสนบัสนนุทางการเงินกบับริษัทยอ่ย 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทัว่ไป 

  7. บริษัทมีรายการดอกเบีย้รับจาก ACCT 63,750.00 63,750.00  

  8. บริษัทมียอดลกูหนีอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากการให้เชา่
พืน้ที่เก็บสินค้า คา่ธรรมเนียมการจดัการ และ
คา่บริการอ่ืนๆ จาก ACCT 

190,056.00 125,658.00 เป็นการซือ้ขายที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท 



รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report 2018) 

- 77 - 

 

2) รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัททีเ่ก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ SUNCOAT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 27 

สิงหาคม 2561 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 
 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกบั SOLID ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เม่ือวนัที่ 27 สิงหาคม 
2561 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

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

SUNCOAT – เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท 
– บริษัทเข้าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน SUNCOAT  

1. บริษัทจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

76,483,279.00 112,535,296.00 ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นของ SUNCOAT เป็นผู้ มีความรู้
ความช านาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสี
ทนความร้อน ท าให้บริษัทสามารถพึง่พา
เทคโนโลยีการผลติสดีงักลา่ว สง่ผลให้บริษัท
สามารถขยายตลาดไปยงัสีทนความร้อนได้ 

 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก
การจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

29,706,820.00 29,639,659.00 

  3. บริษัทซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 32,650,426.00 46,532,660.00 เป็นวตัถดุบิเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของ 
SUNCOAT โดย SUNCOAT น าเข้าจากญ่ีปุ่ น   4. บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

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

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

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

SOLID – 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  196,707.00 548,505.00 ต้องการให้การสนบัสนนุทางธุรกิจกบับริษัท 
2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การจ าหน่ายสินค้าให้กบั SOLID 
121,535.00 408,921.00 

3. บริษัทวา่จ้าง SOLID ก่อสร้างสินทรัพย์
ถาวร 

0.00 0.00 บริษัทวา่จ้าง SOLID ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารและสิ่งปลกูสร้างเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายในอนาคต 

4. บริษัทจา่ยคา่บริการให้ SOLID 0.00 0.00 บริษัทวา่จ้าง SOLID ทาสีบ้านตวัอยา่ง 
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หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ UWC ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เม่ือวนัที่ 27 สิงหาคม 

2561 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 
 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ บจ.ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
5/2561 เม่ือวนัที่ 27 สิงหาคม 2561 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

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

เอือ้วิทยา เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 

1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั UWC 37,315.00 38,350.00 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู  
จ ากดั 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก 

การจ าหน่ายสินค้าให้กบั UWC 
0.00 0.00  

(มหาชน) 
“UWC” 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

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

บจ. เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 

1. บริษัทจ าหน่ายสินค้า 122,255 6,825 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาโครงสร้างสถานีไฟฟ้า  
ยดูบับลิวซ ี 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก 

การจ าหน่ายสินค้าให้กบั  บจ.ยดูบับลวิซี 
อ าพนั ไบโอแมส 

130,813 0.00  
อ าพนั  

ไบโอแมส 
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง               

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน          
เป็นรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจทัว่ไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกนัดงักลา่ว            
มีความสมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการ
อื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้              
สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั                
ความจ 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 ารายการระหวา่งกนัตามแตเ่ห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยตัง้อยู่
บนเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิ จประเภท
เดียวกนัท่ีบริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ทางบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและปฏิบตัิ
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท                
จดทะเบียนและบริษัทยอ่ย ตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 
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12. ข้อมูลทางการเงนิ 
 

งบการเงนิ 
(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที่ส าคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีไ่ด้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2559 
2560 และปี 2561 สรุปได้ดงันี ้
 
 รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด                
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร         
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 
 รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย 

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด                 
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร           
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด                  
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร          
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  ตรวจสอบแล้ว 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.77 13.19% 16.44 8.61% 12.55 7.74% 

ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง 23.84 10.56% 29.96 15.69% 27.05 16.67% 

ลกูหนีก้ารค้าอ่ืน 53.81 23.83% 40.95 21.45% 36.16 22.29% 

สินค้าคงเหลือ 54.40 24.10% 42.64 22.34% 32.25 19.88% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3.64 1.61% 3.47 1.82% 4.10 2.53% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 165.46 73.29% 133.45 69.91% 112.11 69.10% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 5.00 2.21% 5.00 2.62% 5.00 3.08% 

เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 0.33 0.15% 0.33 0.17% 0.33 0.20% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 41.89 18.56% 37.52 19.65% 33.97 20.94% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 0.49 0.22% 0.47 0.24% 0.31 0.19% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 11.41 5.05% 12.77 6.69% 9.76 6.02% 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 1.18 0.53% 1.37 0.72% 0.77 0.47% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 60.31 26.71% 57.45 30.09% 50.14 30.90% 

รวมสินทรัพย์         225.77 100% 190.90 100% 162.25 100% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 6.93 3.07% 6.13 3.21% 17.29 10.66% 

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

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1.45 0.64% 1.12 0.59% 0.58 0.36% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 10.55 4.68% 9.42 4.93% 9.51 5.85% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 83.42 36.95% 71.55 37.48% 76.53 47.17% 

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

ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 4.70 2.08% 5.74 3.01% 3.21 1.98% 

รวมหนีส้ิน 90.51 40.09% 78.56 41.15% 80.19 49.43% 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 128.47 56.90% 128.73 67.43% 134.48 82.89% 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 20.39 9.03% 20.39 10.68% 20.39 12.57% 

ส่วนเกินเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.72 0.32% 0.72 0.38% 0.72 0.44% 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ส ารองตามกฎหมาย 3.03 1.34% 3.03 1.59% 3.03 1.87% 

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 135.24 59.90% 112.17 58.76% 82.17 50.65% 

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  135.26 59.91% 112.34 58.85% 82.06 50.58% 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  ตรวจสอบแล้ว 

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

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

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

ก าไรขัน้ต้น 91.04 27.81% 69.63 23.06% 50.25 18.15% 

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

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

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

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

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

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

        
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จ        

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

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

(0.144)  

มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.50  0.50 
 

0.50  
จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 257  257.5 

 
268.95  
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 59 สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

ก าไรสุทธิ 2.10 (23.97) (36.15) 
ปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8.24 6.43 5.52 
คา่เส่ือมสินค้าเคล่ือนไหวช้า และเส่ือมสภาพ (0.43) 9.26 11.15 
คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หนีส้งสบัจะสญู (0.95) (2.45) 1.97 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง - - (0.16) 
ก าไรจากการขายอปุกรณ์ (0.63) - (0.77) 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย - - - 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนี ้ - - - 
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 
ต้นทนุบริการปัจจุบนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.33 0.37 0.43 
ดอกเบีย้รับ (0.62) (0.79) (0.06) 
ต้นทนุทางการเงิน 0.55 0.48 0.31 

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

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

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

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

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1.13 (1.31) (0.95) 
เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั 0.27 0.26 5.75 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1.41) (1.45) (1.37) 
จ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยีมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - (1.00) - 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 59 สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

จ่ายเงินปันผล - -  
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1.14) (2.19) 4.38 

เงนิสดสุทธิต้นงวด 22.43 29.77 16.44 
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 7.34 (13.33) (3.89) 
เงนิสดสุทธิปลายงวด 29.77 16.44 12.55 

 
(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.98 1.87 1.46 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 1.29 1.22 0.99 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.08 (0.13) (0.10) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 5.14 4.06 4.13 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 70.10 88.57 88.00 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 4.00 4.79 6.05 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 90.01 75.20 60.00 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 3.05 3.51 3.64 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 118 102.61 100.00 

Cash cycle วนั 42.11 61.16 48.00 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 27.81% 23.06% 18.14% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 0.20% (7.78%) (13.05%) 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.22% (0.15%) 0.90% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร % 277.25% 41.87% (20.26%) 

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

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.86% (11.20%) (23.75%) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 16.10% (28.71%) (76.86%) 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.37 1.45 1.71 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)  อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.67 0.7 0.98 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 13.50 (22.13) (98.53) 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ 2.07 (3.12) (1.81) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1/ % 0.00% 0.00% 0.00% 
หมายเหต ุ: 1/ = การค านวณอตัราการจา่ยเงินปันผล ค านวณจากเงินปันผลจา่ยหารด้วยก าไรสทุธิปีก่อนหน้า โดยจา่ยจากก าไรสะสม
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 13. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์สีคณุภาพสงูส าหรับใช้ทาในงานอตุสาหกรรมและงานโครงเหล็ก            

ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุด เจาะน า้มันและก๊าซ                
ในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ           
เป็นต้น บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 1 บริษัท ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยส ีรับเหมาทาสงีานโครงการ และออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิม
แบบ Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้  ฯลฯ และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ               
Wax Tape ซึง่หากพิจารณาภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2561  ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จาก
การจ าหนา่ยในประเทศ และตา่งประเทศ คิดเป็นสดัสว่น 99.60 และ 0.40 ตามล าดบั ซึ่งรายได้หลกัจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทมาจาก 3 กลุม่ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ รายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.45 ของรายได้รวม 
รายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม และรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์อื่นๆ (สีอื่น
รวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลติและงานบริการ) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.79 ของรายได้รวม 

ในช่วงปี 2559-2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเทา่กบั 329.32 ล้านบาท  303.84 ล้าน
บาท และ  278.88 ล้านบาท  ตามล าดบั และปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่)              
2.06 ล้านบาท ปี 2560 ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั  23.33 ล้านบาท และปี 2561 ขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั  35.74 ล้านบาท 

ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลติสคีณุภาพสงูที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้ความ
พึงพอใจสงูสดุ ด้วยสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ โดยพฒันาและขยายฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้พฒันาตลาดและ
ขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

 
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในงวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเทา่กบัร้อยละ 81.28 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2560            
คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.83 ทัง้นีเ้นื่องจากมีการยกเลิกสญัญากบั PPG Coating ซึ่งมีผลกระทบกบัวตัถดุิบและสินค้า
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั PPG Coating ท าให้บริษัทฯ ต้องมีการตัง้ส ารองสนิค้า  
 ในงวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 88.05 ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2560 
จ านวน 6.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 7.36 ซึ่งการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจัดการ              
ที่มีประสทิธิภาพ 
 ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.31  ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชีปี 2560 ซึ่งเท่ากับ             
0.17 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทฯมีการบริหารกระแสเงินสดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
อัตราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธิ 
 ในงวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 18.15 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากงวด
บัญชีปี 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.91 ของรายได้จากการขายและบริการ เนื่องวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ                
PPG Coating ต้องมีการตัง้ส ารอง   
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 ในงวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 35.74 ล้านบาท             
หรือคิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 12.82 ของรายได้รวม 
 
 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้เท่ากับ 162.25 ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2560              
จ านวน 28.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 15.01 โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นผล                 
มาจากสาเหตตุา่งๆ ดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 12.55 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2560 
จ านวน 3.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 23.68 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                 
ในปี 2560 

 ลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปสทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 เทา่กบั 36.16  ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2560 จ านวน 
4.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 11.71 เนื่องจากยอดขายและบริการลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 8.28 

   บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 23.20 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2560 จ านวน            
6.34 ล้านบาท และลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปที่เกินก าหนดช าระ ในงวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 27.96 ล้านบาท ลดลง
จากงวดบญัชีปี 2560 จ านวน 2.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.88 สามารถค านวณระยะเวลา           
เรียกเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี 2560 และ ปี 2561 ได้เทา่กบั 89 วนั และ 88 วนั ตามล าดบั  

 ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้อง ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 เท่ากับ 27.05 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2560 
จ านวน 2.91ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 9.83 เป็นผลจากการที่บริษัทเร่งรัดการช าระเงินจากลกูค้า
ให้เร็วขึน้ 

 
บริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลจากการสอบทานยอดลูกหนีก้ารค้า คงเหลือ           

บริษัทจะท าการสอบทานความเพียงพอของจ านวนเงินค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้ไว้กบัลกูหนีแ้ต่ละรายที่มียอดค้างเกินก าหนด 
และมีมลูเหตใุห้คาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้ หรือเก็บได้ไม่เต็มจ านวน โดยค านึงจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและ
ปัจจุบนั รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในสว่นประกอบและปริมาณของลกูหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อยอด
ลกูหนี ้ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะตัง้ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวน ยกเว้นกรณีที่คาดว่าจะได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีแ้น่นอน โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 และ 
2561 มียอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเท่ากบั 14.51 ล้านบาท และ 15.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.5 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.45 ทัง้นีฝ่้ายบริหารเช่ือวา่ได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เพียงพอแล้ว 
 

 สินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 เท่ากับ 32.25 ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชีปี 2560 จ านวน       
10.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 24.35 เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง และการลดลงของวตัถดุิบ 

การเพิ่มขึน้ของสินค้าส าเร็จรูป และการเพิ่มขึน้ของวสัดเุพื่อการบรรจุหีบห่อ คิดเป็นอตัรา ร้อยละ 11.74, 10.73  
และ 1.61 ตามล าดบั 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 เท่ากับ 33.97 ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชีปี 2560 
จ านวน 3.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 9.46 
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สภาพคล่อง 
ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวมเท่ากบั 112.11 ล้านบาท และมีหนีส้ินหมนุเวียนรวมเท่ากบั 

76.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.46 เท่า โดยบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเวียนเร็วเท่ากับ            
0.99 เทา่ แสดงให้เห็นวา่บริษัท มีสภาพคลอ่งลดลงจากปี 2560 
 
 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 หนีส้นิ 
 ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 80.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบัญชีปี 2560 จ านวน                
1.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.07  ซึง่การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 
 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 82.17 ล้านบาท ลดลง
จากงวดบญัชีปี 2560 จ านวน 30.00 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของส่วนของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เป็นผล
จากการท่ีบริษัทมีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานในงวดบญัชีปี 2561 

 
 โครงสร้างเงนิทุน 
 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 0.98 เท่า เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2560                
ซึ่งเท่ากับ 0.28 เท่า การเพิ่มขึน้ของอัตราส่วนดังกล่าวเป็นผลจากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น (เฉพาะส่วนที่เป็นของ             
บริษัทใหญ่) ลดลง 
 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ ACCT 
 ผลการด าเนินงาน 
 ACCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสีและรับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตัง้ ระบบ
ป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection และการป้องกนัการกดักร่อนด้วยระบบ Wax Tape โดยในงวดบญัชีปี 2561 ACCT          
มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1.89 ล้านบาท ซึ่งลดลง จากงวดบญัชีปี 2560 เท่ากับ 3.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น          
อตัราลดลงร้อยละ 65.79 โดยมีผลขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (1.08) ล้านบาท 
 ฐานะการเงนิ 
 ในงวดบญัชีปี 2561 ACCT มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 2.02 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2560 เทา่กบั 1.47 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 42.04 มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 2.49 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2560 เท่ากบั 0.70 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 21.95 โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั (0.47) ล้านบาท 
 
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลที่อาจมีผลตอ่การด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ
ปัจจยัความเสีย่ง คือ การลดลงของก าไรตอ่หุ้นเนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 135 ล้านบาท และมีทนุ                  
จดทะเบียนช าระแล้วเต็มมลูค่าเท่ากบั 134.48 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 268,953,447 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้           
หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 35.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
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ก าไร ขาดทนุต่อหุ้นเท่ากบั 0.144 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัรวม 89.99 ล้านหน่วย 
สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้เท่ากบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกวนัที่ 30 ธันวาคม 2557 
และวนัสดุท้ายของไตรมาสถดัไปจนถึงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  เป็นครัง้สดุท้าย  

 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 และที่ประชมุได้มีมติในเร่ือง          
ที่ส าคญัดงันี ้

 อนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (“IGE”) จากบริษัท อิเล็กทริค โซลชูัน่ส์ (เอส)          
พีทีอ ีลิมิเต็ด (“ES”) จ านวน 378,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของ ES ในราคา            
ไมเ่กิน หุ้นละ 480 บาท รวมมลูคา่ที่ช าระไมเ่กิน 181,440,000 บาท 

 อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 135,000,000 บาท เป็น 134,476,723.50  บาท  และพิจารณา
อนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 134,476,723.50 บาท เป็น 403,430,170.50  บาท และพิจารณา
อนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวน 537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 268,953,447 
หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สทิธิ Dimet-W2  268,953,447 หุ้น 

 อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)  
ครัง้ที่ 2 (DIMET-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นที่จองซือ้และได้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 268,953,447 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2561 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 53  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการ  วิศวกรรมไฟฟ้า    ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ประธานกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   22 มิ.ย.61-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  ปริญญาโท    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการผู้จดัการ  สาขาการจดัการ   2553 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  University of Texas at Arlington    บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
   ปริญญาเอก   2560 - ปัจจบุนั อปุนายกสมาคมจิตวิทยาความมัน่คงแห่ง 
   จิตวิทยาทางการจดัการ    ท่ีปรึกษาโครงการยทุธศาสตร์การกบัระบบ 
   University of Texas at Arlington    พฒันาการน าระบบกกัเก็บพลงังานมาใช้งาน 
   ประกาศนียบตัร    พลงังานของประเทศไทย กระทรวงพลงังาน 
   1. หลกัสตูรกรรมการบริหารระดบัสงู   2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007)    กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุิธรรม 
   2. หลกัสตูร Role of The Chairman     
      RCP  39/2016     
   3. หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยา     
     ฝ่ายอ านวยการ (สจว.) รุ่นท่ี 109     
   4. หลกัสตูรการบริหารจดัการความ     
     มัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 5     
   5. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั     
     วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 19     
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

   6. หลกัสตูร ABC Difference รุ่นท่ี 7 
7.  Global Business Leaders (GBL): 
Cornell University, Business Institute 
รุ่นท่ี 1 
 

 
- 

 
0.00 
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

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

 กรรมการ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา  ปริญญาโท   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 ค่าตอบแทน  คณะบริหารธุรกิจ MBA    บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    กรรมการผู้จดัการสายพฒันาธุรกจิและกิจการ 
   ประกาศนียบตัร    องค์กร   
   1.Director  Accreditation Program     บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
     (DAP) รุ่นท่ี 104/2013: สมาคม   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร               
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
   2. Global Business Leaders (GBL):    2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็นเนซอล จ ากดั 
      Cornell University & Lead   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกแมน ไบโอแมส จ ากดั 
      Business Institute, รุ่นท่ี 2   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยดูบับลิวซ ีอ าพนั ไบโอแมส 
   3. Modern Managers Program:   2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยดูบับลิวซ ีโซล่าร์ จ ากดั 
      (MMP) รุ่นท่ี 51   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส 
      2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จ ากดั 
      2560 – ปัจจบุนั กรรมการ UWCC (Cambodia) Co.,Ltd. 
      2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Interglob Investment Co.,Ltd. 
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 48 ปริญญาตรี - 0.00 มี.ค.59-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอสิระ  บญัชีบณัฑิต    และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   มี.ค. 61-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 ประธานกรรมการสรรหา  ปริญญาโท    ตอบแทน 
 และพิจารณาค่าตอบแทน  บริหารธุรกิจบณัฑิต    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   พ.ค.59-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท 
   ประกาศนียบตัร    บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
   1. ประกาศนียบตัรสอบบญัชี   ก.ค.37-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
   2. Audit Committee Program (ACP) รุ่น   ม.ค.61-ปัจจบุนั กรรมการ 
    42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั    บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
    กรรมการบริษัทไทย     
   3. Director Accreditation Program     
     (DAP) รุ่น 99/2012     
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายกิตติ  อธินนัท์ 63 ปริญญาตรี - 0.00 16 ส.ค 59.- 21 ส.ค.61 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอสิระ  นิติศาสตร์บณัฑิต    มี.ค. – 21 ส.ค. 61 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา  ประกาศนียบตัร   พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั รองนายกสมาคมทนายความแห่ง 
 ค่าตอบแทน  หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director    ประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและวางแผน 
   Accreditation Program (DAP รุ่น    วิทยากร ผู้จบการศกึษากฏหมายเพื่อ 
   132/2016)    สอบใบอนญุาตทนายความ 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท    ส านกักฏหมายนรินท์พงศ์ จินาภกัด์ิ 
   ไทย    ทนายความอาวโุส 
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ 60 ปริญญาตรี - 0.00 16 ส.ค 59.-ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอสิระ  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)   มี.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและ  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท 4332 คอนซลัแตนท์ 
 พิจารณาค่าจอบแทน  (วิศวกรรมเคร่ืองกล)    แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   พ.ศ. 2559 กรรมการ สภามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   ปริญญาโท   พ.ศ. 2550-2559 อาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   พลงังาน)   พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสภาวศิวกร 
   ประกาศนียบตัร     
   หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director     
   Accreditation Program (DAP รุ่น     
   132/2016)     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

   6. นายโชคชยั เนียมรัตน์ 54  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2536 – 2560 - ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  
 กรรมการ  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ    ฝ่ายสีเคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรม 
 กรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  ประกาศนียบตัร   2550 - 2557 กรรมการ 
   Director Certification Program    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
   รุ่นท่ี 84/2007    ก.ย. 60 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   Financial Statements for Directors    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
   Class 9/2010  (IOD)     
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7. พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม 66 ปริญญาตรี  - 0.00 2541 –  ก.ย.2555 นายต ารวจราชส านกัเวรประจ าพระองค์ 
 กรรมการ  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (ต ารวจ)    รับราชการสนองพระเดชพรคณุ รวมระยะ 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ     เวลา 15 ปี 
   ปริญญาโท   2554 – 2555 หวัหน้าจเรต ารวจ (สบ.๘)  
   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต   2556 – ปัจจบุนั เลขานกุารในคณะอนกุรรมาธิการการศกึษา 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     ติดตามการบงัคบัใช้กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกบั 
   ประกาศนียบตัร    การพิทกัษ์และเทิดทนูสถาบนัพระมหา- 
   หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาค    กษัตริย์ สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) 
   รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นท่ี 2546   พ.ย.2555 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
   หลกัสตูรการฝึกอบรม F.B.I. ประเทศ     
   สหรัฐอเมริกา   22 มิ.ย. 61-ปัจจบุนั กรรมการ  และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
   หลกัสตูรการบริหารงานต ารวจชัน้สงู    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
   รุ่นท่ี 19     
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 

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

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

/, @            /      

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

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ /, //,@                   

4. พลต ารวจโท สมคดิ บญุถนอม /, @                   

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

6. นายกิตต ิ อธินนัท์ /                   

7.  นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ /              /     

 
หมายเหต ุ: 

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร @ = ผู้ มีอ านาจลงนามบริษัท 
 

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

บริษัทย่อย  ได้แก ่ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 1. บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 10.บริษัท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั 
 2. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั 11. บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 3. บริษัท ยดูบับลวิซี โซลา่ จ ากดั  12. บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 4. บริษัท เอ็นเนซอล จ ากดั 13. บริษัท 4332 คอนซลัแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 
 5. บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จ ากัด 14. UWCC (Cambodis) Co., Ltd. 
 6. ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 15.Interglob Investment Co., Ltd. 
 7. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 16.บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
 8. บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 17.บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
 9. บริษัท  โกแมน ไบโอแมส จ ากดั  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหุ้น บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้ วย           

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดง                     
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ               
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่นๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 งบก าไรขาดทนุและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่นๆ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท             
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และฐานะการเงินเฉพาะ
ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน             
โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยได้ระบคุวามรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในรายงาน

ของข้าพเจ้า ในวรรคความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท                 
ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม                  
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้า               
ได้รวบรวมมานัน้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้า
ไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 
ค่าเผือ่สินคา้เคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 กลุม่บริษัทและบริษัท
บนัทกึคา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ 
จ านวน 29.90 ล้านบาทและ 29.65 ล้านบาท
ตามล าดบั ข้าพเจ้าให้ความส าคญัส าหรับเร่ืองนี ้
เนื่องจากวา่คา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้าและ
เสือ่มสภาพนัน้ต้องใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารในการ
พิจารณาจากสภาพ อายขุองสนิค้าและระบรุาคาที่
คาดวา่จะขายได้ 
 
ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 
เร่ืองการประมาณการทางบญัชีทีส่ าคญั ข้อ
สมมติฐาน การใช้ดลุยพินิจ และการจดัการความ
เสีย่งในสวนของทนุ และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 8 เร่ือง สนิค้าคงเหลอื 
 
 

 
 
 
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 
- ท าความเข้าใจถึงลกัษณะและประเภทของสนิค้า

คงเหลอื รวมถึงนโยบาย วิธีการค านวณคา่เผ่ือ
สนิค้าเคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ 

- สุม่ตวัอยา่งเพื่อทดสอบรายงานอายสุนิค้าแตล่ะ
ประเภท เพื่อทดสอบการค านวณคา่เผ่ือสนิค้า
เคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ และเปรียบเทียบผล
กบัจ านวนท่ีประมาณการท่ีผู้บริหารประเมิน 

- สงัเกตการณ์สภาพของสนิค้าคงเหลือที่มีอายคุ้าง
นาน วา่ยงัมีสภาพดี และยงัสามารถใช้งานได้  

- ตรวจสอบรายการขายหลงัวนัสิน้งวด เพื่อให้ได้
ความเช่ือมัน่มลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืไมเ่กินกวา่
มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับ 

- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมลูของคา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้า
และเสือ่มสภาพ 

 
การรบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 กลุม่บริษัทและบริษัทมี
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ จ านวน 
9.76 ล้านบาท และ 9.44 ล้านบาท ตามล าดบั ใน
ระหวา่งปีกลุม่บริษัทและบริษัทกลบัรายการ
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีซึง่เดมิรับรู้จาก
ขาดทนุสะสมทางภาษียกมาจ านวน 4.74 ล้านบาท 
และ 4.61 ล้านบาท ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคญักบั
เร่ืองนีเ้นื่องจากฝ่ายบริหารต้องมกีารประมาณการ
และใช้วิจารณญาณในการพิจารณาวา่จะมีผลก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยเฉพาะในสว่นของผล
ขาดทนุทางภาษียกมาที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 

 
 

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง 
- สอบทานประมาณการผลก าไรทางภาษีในอนาคตที่
จดัท าโดยฝ่ายบริหารและเปรียบเทียบกบัผลการ
ด าเนินงานในอดีต และการด าเนนิธุรกิจในปัจจบุนั
ของกลุม่บริษัทและบริษัท 

- สอบทานผลการด าเนินงานและสญัญาของลกูค้า
รายใหญ่และพจิารณาจากประสบการณ์ในอดีต
เพื่อประเมินวา่การคาดการณ์นัน้มีความ
สมเหตสุมผลหรือไม ่

- การประเมินความเหมาะสมและความเพยีงพอของ
การเปิดเผยภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 
เร่ืองประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั ข้อสมมตฐิาน 
การใช้ดลุยพินจิ และการจดัการความเสีย่งในสว่น
ของทนุ และหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 23 
เร่ืองภาษีเงินได้ 

 

 

ข้อมูลอืน่  
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง           

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปี            
จะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี  ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้          
ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท คือ           
การอ่านข้อมลูอื่นตามที่ระบขุ้างต้นเมื่อจดัท าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคัญกบังบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลู
ที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ข้าพเจ้าต้องขอการจดัการเร่ืองดงักลา่วกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลด าเนินการแสดงข้อมลู
ตามข้อเท็จจริง 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
ผู้ บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี ้            

โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง              
อนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ         
ของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่าว และ            
การใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงาน
หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ            
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ความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ           
ทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทเหลา่นี ้
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง           
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม             
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต               
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู
ที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ             
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ           
การควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ            
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เ ก่ี ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน          
ของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ               
ของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ       
ที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร    

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว            
ตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ            
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เ ก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้า      เช่ือ
วา่มีเหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่น          ได้เสยีสาธารณะ
จากการสือ่สารดงักลา่ว 

 
 
 

 
นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชชัวาลย์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  ทะเบียนเลขที่ 6549 

 
      บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 

   กรุงเทพมหานคร 
    27 สงิหาคม 2561 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   

หมาย
เหตุ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

 

30 มิถุนายน 
2560 

 

30 มิถุนายน 
2561 

 

30 มิถุนายน 
2560 

สินทรัพย์ 
          สินทรัพย์หมุนเวียน 

         

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 

 
       12,545,286  

 
       16,437,914  

 
       11,991,206  

 
       15,223,368  

 

ลกูหนี ้
การค้า  

- ลกูค้าทัว่ไป - 
สทุธิ 6 

 
       36,155,887  

 
       40,950,105  

 
       35,356,169  

 
       39,761,021  

  
- บริษัทที่เก่ียวข้อง 6, 7 

 
       27,048,581  

 
       29,959,168  

 
       27,048,581  

 
       29,959,168  

 
ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทยอ่ย 7 

 
                  -    

 
                  -    

 
           125,658  

 
           190,056  

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย 

         

 
    และดอกเบีย้ค้างรับ 7 

 
                  -    

 
                  -    

 
        1,079,644  

 
        1,079,644  

 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ  8 

 
       32,254,473  

 
       42,638,518  

 
       32,206,065  

 
       42,464,069  

 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

  
        4,104,206  

 
        3,467,384  

 
        4,117,005  

 
        3,461,244  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
  

     112,108,433  
 

     133,453,089  
 

     111,924,328  
 

     132,138,570  

            สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
         

 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการ
ใช้ 9 

 
        5,000,000  

 
        5,000,000  

 
        5,000,000  

 
        5,000,000  

 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - สทุธิ 10 

 
                  -    

 
                  -    

 
                  -    

 
                  -    

 
เงินลงทนุระยะยาว - สทุธิ 12 

 
           331,360  

 
           331,360  

 
           331,360  

 
           331,360  

 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 13 

 
       33,966,608  

 
       37,515,606  

 
       33,949,770  

 
       37,492,288  

 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 14 

 
           314,504  

 
           465,009  

 
           310,777  

 
           460,442  

 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย 

  
           512,164  

 
           406,494  

 
           209,952  

 
           162,942  

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 23 

 
        9,755,919  

 
       12,769,182  

 
        9,444,918  

 
       12,331,974  

 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 

  
           255,278  

 
           958,962  

 
           255,278  

 
           323,961  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

       50,135,833  
 

       57,446,613  
 

       49,502,055  
 

       56,102,967  

            รวมสินทรัพย์ 
   

     162,244,266  
 

     190,899,702  
 

     161,426,383  
 

     188,241,537  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   

หมาย
เหตุ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

 

30 มิถุนายน 
2560 

 

30 มิถุนายน 
2561 

 

30 มิถุนายน 
2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
         หนีสิ้นหมุนเวียน 
         

 
เจ้าหนีก้ารค้า - ผู้ ค้าทัว่ไป 

  
       49,152,405  

 
       54,879,917  

 
       48,925,784  

 
       54,879,917  

 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทที่เก่ียวข้อง 7 

 
       17,289,977  

 
        6,127,780  

 
       16,382,803  

 
        4,418,248  

 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 

         

  
สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 

 
           582,624  

 
        1,119,361  

 
           582,624  

 
        1,119,361  

 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 

  
        3,692,397  

 
        4,433,069  

 
        3,574,643  

 
        4,297,207  

 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 17 

 
        5,811,823  

 
        4,986,777  

 
        5,776,977  

 
        4,909,467  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 
  

       76,529,226  
 

       71,546,904  
 

       75,242,831  
 

       69,624,200  

            หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
         

 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 16 

 
           443,973  

 
        1,273,236  

 
           443,973  

 
        1,273,236  

 
ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

        

  
หลงัออกจากงาน 18 

 
        3,213,047  

 
        5,737,093  

 
        3,213,047  

 
        5,737,093  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
  

        3,657,020  
 

        7,010,329  
 

        3,657,020  
 

        7,010,329  

            รวมหนีสิ้น 
  

       80,186,246  
 

       78,557,233  
 

       78,899,851  
 

       76,634,529  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   

หมาย
เหตุ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

 

30 มิถุนายน 
2560 

 

30 มิถุนายน 
2561 

 

30 มิถุนายน 
2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (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  

 
     - หุ้นที่ออกและรับช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

         

  
      268,953,447 หุ้น (30 มิถนุายน 2560 :  

        

  
        257,462,399 หุ้น) 19 

 
     134,476,724  

 
     128,731,200  

 
      134,476,724  

 
      128,731,200  

 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 20 

 
       20,385,912  

 
       20,385,912  

 
       20,385,912  

 
       20,385,912  

 
สว่นเกินจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่น 

         

 
   เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

  
           721,283  

 
          721,283  

 
                  -    

 
                  -    

 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

         

  
จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 21 

 
        3,030,000  

 
        3,030,000  

 
         3,030,000  

 
         3,030,000  

  
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

  
      (76,444,627) 

 
 (40,700,598) 

 
 (75,366,104) 

 
 (40,540,104) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  

       82,169,292  
 

     112,167,797  
 

       82,526,532  
 

      111,607,008  

สว่นได้เสยีที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 11 
 

          (111,272) 
 

          174,672  
 

                  -    
 

                  -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
  

       82,058,020  
 

     112,342,469  
 

       82,526,532  
 

      111,607,008  

            รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

     162,244,266  
 

     190,899,702  
 

      161,426,383  
 

      188,241,537  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   

หมาย
เหตุ 

 
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

            รายได้จากการขายและบริการ 7 
 

  276,925,649  
 

 301,916,456  
 

  275,037,409  
 

  296,396,198  

ต้นทนุขายและบริการ 7, 8, 22 
 

(226,678,120) 
 

(232,290,102) 
 

(225,692,648) 
 

(229,751,449) 

ก าไรขัน้ต้น 
  

   50,247,529  
 

   69,626,354  
 

   49,344,761  
 

   66,644,749  

รายได้อ่ืน 7 
 

     1,958,033  
 

    1,926,317  
 

     2,232,858  
 

     2,230,064  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 22 
 

 (61,410,584) 
 

  (73,942,778) 
 

 (59,950,336) 
 

 (72,265,880) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 7, 22 
 

 (26,635,275) 
 

  (21,104,600) 
 

 (26,389,813) 
 

 (20,874,815) 

ต้นทนุทางการเงิน 
  

      (307,764) 
 

      (479,031) 
 

       (307,764) 
 

      (479,031) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ 
  

   
(36,148,061) 

 
  (23,973,738) 

 

   
(35,070,294) 

 

   
(24,744,913) 

ภาษีเงินได้ 23 
 

    (2,386,992) 
 

    1,243,428  
 

    (2,260,786) 
 

     1,393,516  

ขาดทุนส าหรับปี 
  

 (38,535,053) 
 

  (22,730,310) 
 

  (37,331,080) 
 

  (23,351,397) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับ : 
         รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
        ประกนัภยั - สทุธิจากภาษี 18 
 

     2,505,080  
 

      (453,847) 
 

     2,505,080  
 

      (453,847) 

รวม ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
  

  (36,029,973) 
 

  (23,184,157) 
 

  (34,826,000) 
 

  (23,805,244) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)  
         

 
สว่นที่เป็นของบริษัท 

  
 (38,249,109) 

 
  (22,877,818) 

 
  (37,331,080) 

 
  (23,351,397) 

 
สว่นได้เสยีที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 11 

 
      (285,944) 

 
       147,508  

 
              -    

 
              -    

     
  (38,535,053) 

 
  (22,730,310) 

 
  (37,331,080) 

 
  (23,351,397) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 
         

 
สว่นที่เป็นของบริษัท 

  
 (35,744,029) 

 
  (23,331,665) 

 
 (34,826,000) 

 
  (23,805,244) 

 
สว่นได้เสยีที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 11 

 
      (285,944) 

 
       147,508  

 
              -    

 
              -    

     
 (36,029,973) 

 
  (23,184,157) 

 
 (34,826,000) 

 
 (23,805,244) 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
         

 
ขาดทนุ (บาทตอ่หุ้น) 25 

 
(0.144) 

 
(0.089) 

 
(0.141) 

 
(0.091) 

 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 

  
  265,112,604  

 
 256,987,170  

 
  265,112,604  

 
  256,987,170  
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
         

 
ขาดทนุ (บาทตอ่หุ้น) 25 

 
(0.144) 

 
(0.085) 

 
(0.141) 

 
(0.087) 

 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 

  
  265,112,604  

 
 267,752,322  

 
  265,112,604  

 
  267,752,322  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกระแสเงินสด  
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30  มิถนุายน 2561 

       
(หน่วย : บาท) 

   
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  

       ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (36,148,061) 
 

(23,973,738) 
 

 (35,070,294) 
 

 (24,744,913) 

รายการปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิ 

           ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

       คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 5,523,691  
 

6,427,419  
 

       5,516,371  
 

6,416,593  

คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หนีส้งสยัจะสญู 1,969,908  
 

 (2,453,057) 
 

       1,969,908  
 

 (2,453,057) 

คา่เผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพ 11,151,033  
 

9,259,345  
 

     11,143,490  
 

9,259,345  

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง  (163,020) 
 

3,460  
 

 (166,349) 
 

4,683  

ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายอปุกรณ์  (767,303) 
 

2,485  
 

 (767,303) 
 

2,485  

ต้นทนุบริการปัจจบุนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 434,500  
 

365,706  
 

          434,500  
 

365,706  

ดอกเบีย้รับ  (63,750) 
 

 (794,932) 
 

 (127,500) 
 

 (858,682) 

ต้นทนุทางการเงิน 307,764  
 

479,031  
 

          307,764  
 

479,031  

เงนิสดใช้ไปในการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
          และหนีสิ้นด าเนินงาน (17,755,238) 

 
(10,684,281) 

 
 (16,759,413) 

 
 (11,528,809) 

     สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)  
       

 
ลกูหนีก้ารค้า - ลกูค้าทัว่ไป 2,824,310  

 
15,311,589  

 
       2,434,944  

 
15,725,361  

 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทที่เก่ียวข้อง 2,910,587  

 
 (6,117,492) 

 
       2,910,587  

 
 (6,117,492) 

 
ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทยอ่ย                   -    

 
                   -    

 
            64,398  

 
 (113,382) 

 
สินค้าคงเหลือ  (766,986) 

 
2,503,039  

 
 (885,486) 

 
2,654,891  

 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  (636,822) 

 
175,931  

 
 (655,762) 

 
149,740  

 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 703,685  

 
 (25,834) 

 
            68,684  

 
 (25,834) 

     หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
       

 
เจ้าหนีก้ารค้า - ผู้ ค้าทัว่ไป  (5,787,784) 

 
 (9,600,491) 

 
 (5,787,784) 

 
 (9,559,888) 

 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทที่เก่ียวข้อง 11,158,868  

 
 (803,540) 

 
     11,964,555  

 
 (937,072) 

 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย  (740,672) 

 
 (899,220) 

 
 (722,564) 

 
 (941,438) 

 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1,005,436  

 
833,592  

 
          821,281  

 
792,110  

 
ผลประโยชน์พนกังานจา่ย                   -    

 
 (175,601) 

 
                   -    

 
 (175,601) 

     เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (7,084,616) 
 

 (9,482,308) 
 

 (6,546,560) 
 

 (10,077,414) 

 
จา่ยดอกเบีย้  (134,960) 

 
 (200,571) 

 
 (134,960) 

 
 (200,571) 

 
จา่ยภาษีเงินได้  (105,670) 

 
 (153,325) 

 
 (47,010) 

 
 (10,225) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (7,325,246) 
 

 (9,836,204) 
 

 (6,728,530) 
 

 (10,288,210) 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  
       

 
เงินสดรับดอกเบีย้ 63,751  

 
721,925  

 
127,501  

 
817,588  

 
รับจากการขายทรัพย์สิน 1,362,619  

 
5,405  

 
1,362,619  

 
5,405  

 
จา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์  (2,366,276) 

 
 (1,876,812) 

 
(2,366,276) 

 
 (1,876,812) 

 
จา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (7,000) 

 
 (158,200) 

 
 (7,000) 

 
 (158,200) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (946,906) 
 

(1,307,682) 
 

   (883,156) 
 

(1,212,019) 

          กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
       

 
จา่ยช าระหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทที่เก่ียวข้อง                  -    

 
 (1,000,000) 

 
                -    

 
                  -    

 

เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น
สามญั 5,745,524  

 
263,200  

 
5,745,524  

 
263,200  

 
จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 

 
(1,366,000) 

 
 (1,450,882) 

 
 (1,366,000) 

 
 (1,450,882) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 4,379,524  
 

 (2,187,682) 
 

4,379,524  
 

 (1,187,682) 

          เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (3,892,628) 
 

(13,331,568) 
 

(3,232,162) 
 

(12,687,911) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 16,437,914  
 

 29,769,482  
 

15,223,368  
 

 27,911,279  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 12,545,286  
 

 16,437,914  
 

11,991,206  
 

 15,223,368  

   

                  
-    

   
                -    

  ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
    

                -    
  

 
เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์ 

           
46,228  

 
                 -    

 
         46,228  

 
                  -    

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 
        

(หน่วย : บาท) 

 
หมาย
เหตุ  

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท  
ส่วนได้เสีย 
 ที่ไม่อยู่ใน  
 อ านาจ
ควบคุม  

 รวม    ทุนเรือนหุ้นที่ออก  
 และรับช าระแล้ว  

 ส่วนเกิน  
 มูลค่าหุ้น  

 ส่วนเกินจากการ  
 เปล่ียนแปลงสัดส่วน  
 เงนิลงทุนในบริษัท

ย่อย  

 ก าไรสะสม  

 รวม  
 

 ส ารองตาม  
กฎหมาย 

ยังไม่ได้ 
 จัดสรร  

 งบการเงนิรวม 
         ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
 

128,468,000  20,385,912  721,283  3,030,000  (17,368,933) 135,236,262  27,164  135,263,426  
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น 19 263,200                      -                                     -                        -                      -    263,200                     -    263,200  

รายการกับผู้ถือหุ้น 
 

128,731,200  20,385,912  721,283  3,030,000  (17,368,933) 135,499,462  27,164  135,526,626  

ขาดทนุส าหรับปี 
 

                               -                        -                                     -                        -    (22,877,818) (22,877,818) 147,508   (22,730,310) 
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 

 
                               -                        -                                     -                        -     (453,847)  (453,847)                    -     (453,847) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

                               -                        -                                     -                        -    (23,331,665) (23,331,665) 147,508  (23,184,157) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

128,731,200  20,385,912  721,283  3,030,000  (40,700,598) 112,167,797  174,672   12,342,469  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 

128,731,200  20,385,912  721,283  3,030,000  (40,700,598) 112,167,797  174,672  112,342,469  
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น 19 5,745,524                      -                                     -                        -                      -    5,745,524                     -    5,745,524  

รายการกับผู้ถือหุ้น 
 

134,476,724  20,385,912  721,283  3,030,000  (40,700,598) 117,913,321  174,672  118,087,993  

ขาดทนุส าหรับปี 
 

                               -                        -                                     -                        -    (38,249,109) (38,249,109) (285,944) (38,535,053) 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 

 
                               -                        -                                     -                        -    2,505,080  2,505,080                     -    2,505,080  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

                               -                        -                                     -                        -    (35,744,029) (35,744,029) (285,944) (36,029,973) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

134,476,724  20,385,912  721,283  3,030,000  (76,444,627) 82,169,292   (111,272) 82,058,020  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
              ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

  
 หมาย
เหตุ  

 ทุนเรือนหุ้นที่ออก  
 และรับช าระแล้ว  

 ส่วนเกิน   
 มูลค่าหุ้น  

  
(หน่วย : บาท) 

  
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม  

 รวม  
   ส ารองตาม  

 กฏหมาย  
ยังไม่ได้ 
 จัดสรร  

  
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

 
      ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

 
 

128,468,000  20,385,912  3,030,000   (16,734,860) 135,149,052  

แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น 
 

19 263,200                                    -                                    -                                    -    263,200  

รายการกับผู้ถือหุ้น 
 

 
128,731,200  20,385,912  3,030,000   (16,734,860) 135,412,252  

ขาดทนุส าหรับปี 
 

 
                                  -                                      -                                    -     (23,351,397)  (23,351,397) 

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

 
                                  -                                      -                                    -     (453,847)  (453,847) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

 
                                  -                                      -                                    -     (23,805,244)  (23,805,244) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

 
128,731,200  20,385,912  3,030,000   (40,540,104) 111,607,008  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 

 
128,731,200  20,385,912  3,030,000   (40,540,104) 111,607,008  

แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น 
 

19 5,745,524                                    -                                    -                                    -    5,745,524  

รายการกับผู้ถือหุ้น 
 

 
134,476,724  20,385,912  3,030,000   (40,540,104) 117,352,532  

ขาดทนุส าหรับปี 
 

 
                                  -                                      -                                    -     (37,331,080)  (37,331,080) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 

 
                                  -                                      -                                    -    2,505,080  2,505,080  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
 

 
                                  -                                      -                                    -     (34,826,000)  (34,826,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 

 
134,476,724  20,385,912  3,030,000   (75,366,104) 82,526,532  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
 
1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      
ในปี 2551 โดยหลกัทรัพย์ท าการซือ้ขายในสว่นของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment) 
ประกอบธุรกิจหลัก คือผลิตและจ าหน่ายสี บริษัทตัง้อยู่เลขที่  602 หมู่ที่  2 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอ                      
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
  

 บริษัทมีบริษัทย่อยคือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายสี และให้บริการทาส ี   
เพื่อขายให้บริษัทเป็นหลกั โดยมีที่ตัง้ส านักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ถนนสขุุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงันี ้
 ร้อยละ 
 2561  2560 
    
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 25.00  24.44 
นายชินชยั ลนีะบรรจง 4.87               - 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 3.62  2.06 
นายจิตรภทัร อิศรางกรู ณ อยธุยา 2.26  2.37 
นายกฤษดา ตนัเปาว์ 2.17  2.27 
นายนิธิศ ศีลมฐั               -  8.15 

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิและงบการเงนิรวม 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน 
งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ               
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบันีเ้ป็นภาษาอื่น ให้ยึดถือ
งบการเงินท่ีจดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์  

 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ รวมถึงแนวปฏิบัติ            

ทางบญัชี ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 การปรับปรุงมาตรฐาน
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รายงานทางการเงินดังกล่าวมีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                
ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน               
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษัท 

 
นอกจากนี ้สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและ             

แนวปฏิบตัิทางบญัชี ที่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
การปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักลา่วมีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี           
กับผู้ ใช้มาตรฐาน บริษัทไม่มีแผนน ามาตรฐานดงักล่าวมาปรับใช้ก่อน บริษัทได้ประเมินเบือ้งต้นถึงผลกระทบต่อ              
งบการเงินในการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินและที่ปรับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบตัิ และคาดว่าไม่มีผลกระทบ          
อยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทในงวดที่เร่ิมถือปฏิบตัิ 

 
2.2 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนีจ้ัดท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ไดเมท(สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย           
(บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.25 บริษัทจดัท างบการเงินเหลา่นี ้
โดยใช้หลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

 
ยอดสนิทรัพย์รวมของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 และรายได้รวมของบริษัทยอ่ย 
 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 งบการเงินรวมสรุปได้ดงันี ้

 สินทรัพย์รวมของบริษัทยอ่ย รายได้รวมของบริษัทยอ่ยคิดเป็น 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสินทรัพย์รวม อตัราร้อยละในรายได้รวม 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัทยอ่ย     
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 1.25 2.06 0.68 1.83 

 
ยอดคงค้างและรายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ยที่ส าคญัและยอดเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยได้มีการ              

หกักลบออกจากงบการเงินรวมแล้ว 
 
งบการเงินรวมจดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีที่เหมือนกนัส าหรับการจดัท า                

งบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีที่คล้ายคลงึกนั 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทกุประเภทที่มีสภาพคลอ่งสงู            

(ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการ
เปลีย่นแปลงในมลูคา่น้อย 

 

3.2 ลกูหนีก้ารค้าและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนี  ้     
ในอนาคตของลกูค้า ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหนา่ยบญัชีเมื่อทราบวา่เป็นหนีส้ญู 
 

3.3 สนิค้าคงเหลอื 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้า

ค านวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เก่ียวข้องกับการ                  
ซือ้สนิค้านัน้ เช่น คา่ภาษีอากรและคา่ขนสง่ โดยหกัด้วยสว่นลด และเงินท่ีได้รับคืนจากการซือ้สนิค้า ต้นทนุของสนิค้า
ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า ประกอบด้วยค่าวตัถดุิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต 
ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ มลูค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ
ธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สนิค้านัน้ส าเร็จรูปและคา่ใช้จ่ายในการขาย 

 
3.4 เงินลงทนุ 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยใช้วิธีราคาทนุ 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน บริษัทย่อย

ดงักลา่วน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวม  
บริษัทยอ่ยถกูน ารวมตัง้แตว่นัท่ีบริษัทใหญ่ได้รับโอนมาซึง่อ านาจควบคมุและต้องไม่น ารวมตัง้แต่วนัที่อ านาจ

ควบคมุหมดไป 
 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไปแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ 

บริษัทจะทดสอบการด้อยคา่ของเงินลงทนุเมื่อมีข้อบง่ชีว้า่เงินลงทนุนัน้อาจมีการด้อยค่าเกิดขึน้ หากว่าราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้            
ในงบก าไรขาดทนุ 

 
3.5  บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุ
โดยบริษัท ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท นอกจากนี ้บคุคลหรือ
กิจการที่เ ก่ียวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางอ้ อมต่อมติ                
ของบริษัท ซึง่มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษัท หรือผู้บริหารคนส าคญั หรือกรรมการหรือพนกังานของบริษัท
ที่มีอ านาจในการวางแผนและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
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3.6 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทนุ หลงัจากนัน้สินทรัพย์ทกุประเภทยกเว้นที่ดินแสดงใน   

งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุเดิมหกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิที่จะได้รับจาก                

การจ าหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ รับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายอื่นในงบก าไรขาดทนุ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึน้ภายหลงัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท            
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนัน้ และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้ อย่างน่าเช่ือถือ              
การปรับปรุงหลกัจะถกูตดัคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ต้นทนุในการ
ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาที่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดขึน้ 
 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์  ซึ่งประกอบด้วยราคาทุน               
ของสนิทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลีย่นแทนอื่น หกัด้วยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์  
 

คา่เสือ่มราคาบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์               
แสดงได้ดงันี ้ 

 

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

 
3.7 สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน และคา่ตดัจ าหนา่ย 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และปรับปรุง            
ตามความเหมาะสม ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง            
ตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ที่อาย ุ6.6 ปี 

 

3.8 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
ยอดสนิทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย (หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ได้รับการทบทวน 

ณ ทกุวนัที่รายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีบ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ที่คาดว่า              
จะได้รับคืน มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสทุธิหรือมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นัน้
แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่ 

 

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื่อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกว่ามลูค่าที่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อย
คา่บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 
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3.9 สญัญาเช่าระยะยาว – กรณีที่บริษัทเป็นผู้ เช่า  
สญัญาเช่าอปุกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุตามมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสญัญาเช่า โดยจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันสว่นระหวา่งหนีส้นิ และคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบีย้
คงที่ต่อหนีส้ินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว              
สว่นคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกในงบก าไรขาดทนุตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน
จะคิดคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์นัน้  

 
สญัญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่า          

จะจัดเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึกในงบก าไรขาดทนุโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการยกเลิกสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า  
เช่น เบีย้ปรับท่ีต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่การยกเลกินัน้เกิดขึน้  
 

3.10  การรับรู้รายได้ 
รายได้จากกการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินค้าที่มี

นยัส าคญัไปให้แก่ผู้ซือ้แล้ว 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ 
 
ดอกเบีย้รับรับรู้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงของสนิทรัพย์ 

 
3.11  รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน            
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 
 

3.12  ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสงัคมและเงินกองทุนส ารอง             
เลีย้งชีพ เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยและพนกังานบริษัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงิน        

ที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุส ารอง
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เลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึง่บริษัทและบริษัทยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับ
พนกังาน  

บริษัทและบริษัทย่อยค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน               
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ             
ได้ท าการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (Actuarial gains and 

losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 

หนีส้นิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบด้วย มลูค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

 
3.13  ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ในสว่นที่เก่ียวกบัรายการที่รับรู้โดยตรงในสว่น
ของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั ได้แก่ ภาษีที่คาดวา่จะจ่ายช าระหรือที่จะขอคืนได้ตามสทิธิทางภาษี โดยค านวณจากก าไร
หรือขาดทนุประจ าปีที่ต้องเสยีภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชี              

ของสินทรัพย์และหนีส้ินและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษี    
ที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามี                      
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
3.14  ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้ นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน า้หนักของ               
หุ้นสามญัที่ได้รับช าระแล้วในระหวา่งปี   
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3.15  ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยการหารก าไรด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัที่ออกจ าหน่ายและ

ช าระแล้วในระหวา่งปีบวกด้วยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่บริษัทต้องออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ตราสารท่ีอาจเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัที่เกิดในระหวา่งปี 

 

3.16  เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             

ลกูหนีก้ารค้า เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย และเงินฝากที่ติดภาระค า้ประกัน หนีส้ินทางการเงินที่แสดงอยู่ใน                
งบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน และหนีส้นิหมนุเวียนอื่น นโยบาย
การบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแตล่ะรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแตล่ะหวัข้อที่เก่ียวข้อง 
 

3.17  การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินวดัมลูคา่ยตุิธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่า

ยตุิธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภทของมลูคา่ที่สามารถสงัเกตได้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ 
• ข้อมลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ิน

อยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดบั 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิงหรือ

เปรียบเทียบกนัได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นินัน้ 
• ข้อมลูระดบั 3 เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกนัได้ที่จะน ามาใช้กบัสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้ 

 
3.18  ข้อมลูจ าแนกตามสว่นงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด              
ด้านการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการ           
ปันสว่นอยา่งสมเหตสุมผล 
 

3.19  การใช้ประมาณการทางการบญัชี 
ในการจัดท างบการเงินเพื่อให้เป็นตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย           

ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เก่ียวกบัสินทรัพย์  หนีส้ิน รายได้
และคา่ใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์และหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไป
จากจ านวนที่ได้ประมาณการไว้ 
 

3.20  ประมาณการหนีส้นิและคา่ใช้จ่าย และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้  
บริษัทและบริษัทย่อยจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทและบริษัทย่อย            

มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผกูพนัท่ีคอ่นข้างแนน่อนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตกุารณ์ในอดีต ซึ่งอาจท าให้
บริษัทและบริษัทยอ่ยต้องเสยีทรัพย์หรือชดใช้ตามภาระผกูพนันัน้ และจ านวนที่ต้องชดใช้ดงักลา่วสามารถประมาณ
ได้อยา่งสมเหตสุมผล สนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้จะถกูรับรู้เป็นสนิทรัพย์แยกตา่งหาก หลงัจากมีเหตวุา่จะได้รับคืนแนน่อน 
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4. ประมาณการทางการบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความ

เสี่ยงในส่วนของทุน 
4.1 ประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 
4.1.1 การด้อยคา่ของลกูหนีก้ารค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลกูหนี ้
การค้าอนัเกิดมาจากการท่ีลกูค้าไมม่ีความสามารถในการช าระหนี ้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมิน
บนพืน้ฐานเก่ียวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหนี ้
คงเหลอื ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

4.1.2 คา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้า และเสือ่มสภาพ 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพเพื่อให้สะท้อนถึง            

การด้อยคา่ลงของสนิค้าคงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมนุเวียนและการเสื่อมสภาพ
ของสนิค้าคงเหลอืประเภทตา่งๆ 
 

4.1.3 อาคาร อปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์            

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเมื่อ               
อายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่าย
สนิทรัพย์ที่เสือ่มสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานอีกตอ่ไป 

 

4.1.4 สญัญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน            

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้โอนหรือรับโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 
 

4.1.5 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนท าให้มูลค่าต ่ากว่าต้นทุน                       
หรือมีหลกัฐานอื่นที่บง่ชีว้า่สนิทรัพย์ มีการด้อยค่าลง ทัง้นีก้ารพิจารณาความมีนยัส าคญัหรือระยะเวลานาน
ที่วา่นานนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
4.1.6 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่ข้อสมมติฐานในการประมาณการดงักลา่วประกอบด้วย อตัราคิดลด จ านวนเงินเดือนที่คาดว่า
จะเพิ่มขึน้ในอนาคต อตัรามรณะและปัจจัยที่เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก าหนดอตัราคิดลด            
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ฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอตัราดอกเบีย้ที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั สว่นอตัรามรณะ          
ใช้ข้อมลูตารางอตัรามรณะที่เปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลกิจ้างงานท่ีเกิดขึน้
จริงนัน้อาจแตกตา่งไปจากที่ประมาณไว้ 
 

4.1.7 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการ            

ท าก าไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีน ามาหกักบัผลแตกตา่งชัว่คราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้ 
ผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความ           
ไมแ่นน่อนของกฎหมายภาษีอากร 
 

4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทนุ 
วตัถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง            

ของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่มีสว่นได้เสียอื่น เพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทนุ
ที่เหมาะสม  
 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี ้หรือ           
การขายสนิทรัพย์เพื่อลดภาระหนี ้ 
 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        
เงินสด 115,293  115,292  100,289  100,289 
เงินฝากธนาคาร  
    (ออมทรัพย์และกระแสรายวนั) 

 
12,093,789 

  
16,044,069 

  
11,554,713 

  
14,844,526 

เงินฝากประจ า 336,204  278,553  336,204  278,553 
รวม 12,545,286  16,437914  11,991,206  15,223,368 

 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.10 – 1.30 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 0.37 – 
1.30 ตอ่ปี) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 
 

ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีค้้างช าระ มีดงันี ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
ลกูหนีก้ารค้า – ลกูค้าทัว่ไป        
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 23,204,857  29,548,943  22,405,140  29,421,356 
เกินก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดือน 9,862,508  10,554,113  9,862,508  9,492,616 
4 – 6 เดือน 1,230,669  662,401  1,230,669  662,401 
7 – 9 เดือน 3,587,058  102,206  3,587,058  102,206 
10 – 12 เดือน 128,647  82,442  128,647  82,442 
12 เดือนขึน้ไป 13,154,966  14,504,735  12,499,224  13,848,994 

รวม  51,168,705  55,454,840  49,713,246  53,610,015 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (15,012,818)  (14,504,735)  (14,357,077)  (13,848,994) 
สทุธิ 36,155,887  40,950,105  35,356,169  39,761,021 
        
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 10,884,406  9,442,726  10,884,406  9,442,726 
เกินก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดือน 16,164,175  20,516,442  16,164,175  20,516,442 
4 – 6 เดือน          -          -           -          - 
7 – 9 เดือน          -          -           -          - 
10 – 12 เดือน          -          -           -          - 
12 เดือนขึน้ไป          -          -           -          - 

รวม  27,048,581  29,959,168  27,048,581  29,959,168 

 
ในระหวา่งปี บริษัทมีรายการเคลือ่นไหวของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงัตอ่ไปนี  ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 14,504,735  13,848,994 
บวก คา่เผ่ือ 2,010,580  2,010,580 
หกั  ตดัหนีส้ญู (1,461,825)  (1,461,825) 
      หนีส้ญูได้รับคืน (40,672)  (40,672) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 15,012,818  14,357,077 
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7. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

   
บริษัทยอ่ย   
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชั่น คอนโทรล 
เทคโนโลยี จ ากดั  

จ าหนา่ยสแีละให้บริการทาสี ถือหุ้ นโดยบริ ษัทและกรรมการ
ร่วมกนั 

   
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั        จ าหนา่ยสแีละทินเนอร์ ถือหุ้นโดยบริษัท 
   บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั        รับเหมาก่อสร้าง ถือหุ้นโดยญาติสนิทของผู้บริหาร 
   บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน)       จ าหนา่ยเสาโครงชบุเหลก็ ผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกนั 
    สงักะสแีละให้บริการชบุ  
    สงักะส ี  
   MUI International Limited ผู้ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ

ระบบการควบคมุการกดักร่อน 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 

   บริษัท ยดูบับลวิซี โกเมน 
       ไบโอแมส จ ากดั 

ผู้ผลติและจ าหนา่ยพลงังาน 
   ไฟฟ้า 

ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

   บริษัท ยูดับบลิวซี  อ าพัน ไบโอแมส                                     
00จ ากดั 

ผู้ผลติและจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

   บริษัท ดบัเบิล้ย ูเจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ 
        จ ากดั 

รับเหมาก่อสร้าง ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

 
        นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแตล่ะประเภทรายการมีดงันี ้

 
ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

   

รายได้จากการขาย  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่คิดกบัคูค้่ารายอื่น 
รายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายได้คา่เช่า  ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายได้อื่น  ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ซือ้สนิค้า  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่ได้รับจากคูค้่ารายอื่น 
เงินให้กู้ยืม  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี 
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รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560              
มีดงันี ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
รายได้จากการขาย        
   บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 112,535,296  76,482,279  112,535,296  76,482,279 
   บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 548,505  196,907  548,505  196,907 
   บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 38,850  37,315  38,850  37,315 
   บริษัท ดบับลวิเจซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 151,150        -  151,150        - 
บริษัท ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 6,825  122,255  6,825  122,255 
บริษัท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั        -  55,725         -  55,725 

รวม 113,280,626  76,894,481  113,280,626  76,894,481 

        
รายได้จากคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่เช่าและรายได้อื่น        
บ ริ ษั ท  เ อ เ ช่ี ย น  ค อ ร์ โ ร ชั่ น  คอน โท รล 

เทคโนโลยี จ ากดั         - 
 

     -  
 

239,009 
 

 
245,568 

        
ดอกเบีย้รับ        
บ ริ ษั ท  เ อ เ ช่ี ย น  ค อ ร์ โ ร ชั่ น  คอน โท รล 

เทคโนโลยี จ ากดั         -       -  
 

     - 
 

 
63,750 

        
ซือ้สนิค้า        
    บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 20,365,557  32,650,426  20,365,557  32,650,426 
    บริษัท เอ็มยไูอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 265,637  1,328,155        -         - 
รวม 20,631,194  33,978,581  20,365,557  32,650,426 

        
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั          
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 9,910,734  12,945,583  9,910,734  12,945,583 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 66,651  173,666  66,651  173,666 

รวม 9,977,385  13,119,249  9,977,385  13,119,249 
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สญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานและสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้าและสญัญาบริการส านกังาน 

บริษัทได้ท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่อาคารส านักงานและสถานที่เก็บรักษาสิน ค้า และสญัญาให้บริการส านักงานกับ           
บริษัทยอ่ย โดยมีก าหนดเวลา 2 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน 
ส าหรับการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานและสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้า เดือนละ 5,000 บาท ส าหรับการบริการส านกังานเป็นรายเดือน 
เดือนละ 13,000 บาท และส าหรับการบริการประกนัภยัเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 
 
ยอดคงเหลอืระหวา่งบริษัทกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องที่มีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560  มีดงันี ้

 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทที่เก่ียวข้อง        
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 26,639,659  29,706,802  26,639,659  29,706,802 
บริษัท โซลิด คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 408,922  121,535  408,922  121,535 
บริษัท ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั              -  130,813          -  130,813 

รวม 27,048,581  29,959,168  27,048,581  29,959,168 

 
ลกูหนีอ่ื้น – บริษัทยอ่ย  

 
  

 
 

 

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั  
        - 

 
         -  

 
125,658 

 
 

190,056 

        
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย 
  และดอกเบีย้ค้างรับ 

   
 

   

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั          -           -  1,079,644  1,079,644 

        
เจ้าหนีก้ารค้า – บริษัทที่เก่ียวข้อง        

     บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 16,382,803  4,418,248  16,382,803  4,418,248 
    บริษัท เอ็มยไูอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 907,174  1,709,532             -      - - 

รวม 17,289,977  6,127,780  16,382,803  4,418,248 

        
        

หนีส้ินผลประโยชน์ผู้บริหารคนส าคญั        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,004,733  3,687,933  1,004,733  3,687,933 
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รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ยและดอกเบีย้ค้างรับในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีดงันี ้

 
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  เพิ่มขึน้  ลดลง  2561 
        

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษัทยอ่ย        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 
จ ากดั         
เงินให้กู้ยืม 1,000,000           -           -  1,000,000 
ดอกเบีย้ค้างรับ 79,644  63,750  (63,750)  79,644 

รวม 1,079,644  63,750  (63,750)  1,079,644 
 
8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 

        

สนิค้าส าเร็จรูป 28,271,263  25,532,554  27,982,241  25,125,034 
งานระหวา่งท า 6,397,584  5,649,754  6,397,584  5,649,754 
วตัถดุิบ 24,658,239  27,938,505  24,658,239  27,938,505 
วสัดเุพื่อการบรรจแุละหีบหอ่ 2,822,463  2,777,671  2,822,463  2,777,671 
รวม 62,149,549  61,898,484  61,860,527  61,490,964 
หกั ค่าเผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้า และ         
         เสือ่มสภาพ (29,895,076) 

 
(19,259,966)  (29,654,462) 

 
(19,026,895) 

สทุธิ 32,254,473  42,638,518  32,206,065  42,464,069 
 

ในระหวา่งปี บริษัทมีรายการเคลือ่นไหวของคา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพดงัต่อไปนี ้
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 19,259,966  19,026,895 
บวก บนัทึกค่าเผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพ   
           เพิ่มขึน้ 11,151,033 

 
11,143,490 

หกั ตดัจ าหนา่ยสนิค้าเสือ่มสภาพ (515,923)  (515,923) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 29,895,076  29,654,462 
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ในระหวา่งปี บริษัทมีต้นทนุของสนิค้าที่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี  ้
 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
ต้นทนุขายสนิค้า 215,527,087  223,030,757  214,549,158  220,492,104 
ค่ า เ ผ่ื อสิ น ค้ า เ คลื่ อ น ไหว ช้ า  และ
เสือ่มสภาพ   

 
11,151,033 

 
 

9,259,345  
 

11,143,490 
 

 
9,259,345 

รวมต้นทนุขาย 226,678,120  232,290,102  225,692,648  229,751,449 

 
9. เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินฝากประจ า จ านวน 5 ล้านบาท เป็นหลกัทรัพย์เพื่อค า้ประกัน            
เงินเกินบญัชี และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 
 
  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ทนุช าระแล้ว (บาท) สดัสว่นเงินลงทนุ (ร้อยละ) วิธีราคาทนุ (บาท) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่  
     คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั  
(ผู้ จ าหน่ายสีและให้บริการทาสี) 

 
 

4,000,000 

 
 

4,000,000 

 
 

76.25 

 
 

76.25 3,202,500 3,202,500 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุ     (3,202,500) (3,202,500) 

เงินลงทนุ - สทุธิ         -      - 

 
 
11. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

บริษัทยอ่ยที่มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุที่เป็นสาระส าคญั 
(หน่วย: บาท) 

 สดัสว่นการถือของ             
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจ

ควบคมุ 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
จดัสรรให้สว่นได้เสียที่ไมมี่

อ านาจควบคมุ 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจ

ควบคมุสะสม 

บริษัท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล       
    เทคโนโลยีจ ากดั 23.75% 23.75% (285,944) 147,508 (111,272) 174,672 

รวม   (285,944) 147,508 (111,272) 174,672 
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สรุปข้อมลูทางการเงินของบริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั มีดงันี ้  
 

 (หนว่ย : บาท) 
 2561  2560 
     
สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,389,405  2,584,220 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 633,778  1,343,645 
    รวมสนิทรัพย์ 2,023,183  3,927,865 

    
หนีส้นิหมนุเวียน 2,491,694  3,192,405 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน            -                             -                 
    รวมหนีส้นิ 2,491,694  3,192,405 

    
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (468,511)  735,460 
    
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (111,272)  174,672 

 
รายได้ 1,888,240  5,520,258 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (918,029)  473,579 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (285,944)  147,508 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (1,203,973)  621,087 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น          -                            -                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมของผู้ ถือหุ้นของบริษัท          -                            -                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ          -                            -                 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (1,203,973)  621,087 

     
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (660,466)  356,343 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ          -                             -                 
เงินสดสทุธิจาก กิจกรรมจดัหาเงิน          -                  (1,000,000) 
เงินสดรับ  (660,466)  (643,657) 
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12. เงนิลงทุนระยะยาว – สุทธิ 
 
    (หน่วย : บาท) 

  จดัตัง้ขึน้ ถือหุ้น งบการเงินรวม 

บริษัท ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ 2561 2560 

      
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั จ าหน่ายส ี ไทย 10.00 300,000 300,000 
บริษัท  พฒัน์กล  จ ากดั  (มหาชน) ผลติและตดิตัง้เคร่ืองจกัร 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) 

สทุธิ    331,360 331,360 

      
    (หน่วย : บาท) 
  จดัตัง้ขึน้ ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

บริษัท ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ 2561 2560 

      
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั จ าหน่ายส ี ไทย 10.00 300,000 300,000 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ากดั  (มหาชน) ผลติและตดิตัง้เคร่ืองจกัร ไทย 0.01 31,360 31,360 

รวม    331,360 331,360 

 
 

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560  เพิ่มขึน้  ลดลง  2561 
ราคาทุน        
ท่ีดนิ 16,470,500      -        -  16,470,500 
อาคาร 42,858,544  149,500        -  43,008,044 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 52,028,869  1,935,085        -  53,963,954 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 35,488,750  327,923  (53,376)  35,763,297 
ยานพาหนะ          10,333,407        -  (4,183,626)  6,149,781 

รวม 157,180,070  2,412,508  (4,237,002)  155,355,576 
        
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร 33,508,313  866,474        -  34,374,787 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 48,274,309  1,260,128        -  49,534,437 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 31,062,838  1,846,916  (53,371)  32,856,383 
ยานพาหนะ          6,819,004  1,392,668  (3,588,311)  4,623,361 

รวม 119,664,464  5,366,186  (3,641,682)  121,388,968 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

สุทธ ิ 37,515,606      33,966,608 
 2560  เพิ่มขึน้  ลดลง  2561 

        

การปันส่วนค่าเส่ือมราคา        
ต้นทนุขาย 2,054,435      1,768,438 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,193,687      3,597,748 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,248,122      5,366,186 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559  เพิ่มขึน้  ลดลง  2560 
ราคาทุน        
ท่ีดนิ 16,470,500           -        -  16,470,500 
อาคาร 42,606,507  252,037        -  42,858,544 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 50,895,139  1,133,730        -  52,028,869 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 35,214,925  491,045  (217,220)  35,488,750 
ยานพาหนะ          10,333,407           -        -  10,333,407 

รวม 155,520,478  1,876,812  (217,220)  157,180,070 
        
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร 32,650,685  857,628        -  33,508,313 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 46,688,601  1,585,708        -  48,274,309 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 28,818,539  2,453,629  (209,330)  31,062,838 
ยานพาหนะ          5,467,847  1,351,157          -  6,819,004 

รวม 113,625,672  6,248,122  (209,330)  119,664,464 
        

สุทธ ิ 41,894,806      37,515,606 

        

การปันส่วนค่าเส่ือมราคา        
ต้นทนุขาย 2,583,141      2,054,435 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,471,024      4,193,687 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 8,054,165      6,248,122 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  เพิ่มขึน้  ลดลง  2561 
ราคาทุน        
ท่ีดนิ 16,470,500        -        -  16,470,500 
อาคาร 42,858,544  149,500        -  43,008,044 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 51,324,468  1,935,085        -  53,259,553 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 35,348,446  327,923  (53,376)  35,622,993 
ยานพาหนะ          10,333,407           -  (4,183,627)  6,149,780 

รวม 156,335,365  2,412,508  (4,237,003)  154,510,870 
        

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร 33,508,313  866,474          -  34,374,786 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 47,569,912  1,260,128          -  48,830,041 

เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 30,945,848  1,840,435  (53,371)  32,732,912 

ยานพาหนะ          6,819,004  1,392,668  (3,588,311)  4,623,361 

รวม 118,843,077  5,359,706  (3,641,682)  120,561,100 

        

สทุธิ 37,492,288      33,949,770 
        

การปันส่วนค่าเส่ือมราคา        

ต้นทนุขาย 2,054,435      1,768,438 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,183,700      3,591,268 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,238,135      5,359,706 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  เพิ่มขึน้  ลดลง  2560 
ราคาทุน        
ท่ีดนิ 16,470,500           -           -  16,470,500 
อาคาร 42,606,507  252,037           -  42,858,544 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 50,190,738  1,133,730           -  51,324,468 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 35,074,621  491,045  (217,220)  35,348,446 
ยานพาหนะ          10,333,407          -           -  10,333,407 

รวม 154,675,773  1,876,812  (217,220)  156,335,365 
        
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคาร 32,650,685  857,628           -  33,508,313 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 45,984,204  1,585,708           -  47,569,912 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  เพิ่มขึน้  ลดลง  2560 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 28,711,536  2,443,642  (209,330)  30,945,848 
ยานพาหนะ          5,467,847  1,351,157           -  6,819,004 

รวม 112,814,272  6,238,135  (209,330)  118,843,077 
        

สทุธิ 41,861,501      37,492,288 

  

การปันส่วนค่าเส่ือมราคา        
ต้นทนุขาย 2,583,140      2,054,435 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,463,003      4,183,700 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 8,046,143      6,238,135 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษัทราคาตามบญัชีสทุธิ 
จ านวน 24.10 ล้านบาท และ 24.96 ล้านบาท ตามล าดบั ติดภาระจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และการให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกันตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 27 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง             
ใช้งานอยู่ ราคาทนุก่อนหกัค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดงักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ  96.63 ล้านบาท และ 95.41 ล้านบาท 
ตามล าดบั (สว่นของบริษัท : 95.84 ล้านบาท และ 94.64 ล้านบาท ตามล าดบั) และบริษัทมียานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สญัญา
เช่าทางการเงินโดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.56 ล้านบาท และ 3.51 ล้านบาท ตามล าดบั 
 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560  เพิม่ขึน้  ลดลง  2561 
        

ราคาทนุ 2,792,296  7,000          -  2,799,296 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (2,327,287)  (157,505)          -  (2,484,792) 
ราคาตามบญัชีสทุธิ 465,009      314,504 

        
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 179,297      157,505 
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 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559  เพิ่มขึน้  ลดลง  2560 
        

ราคาทนุ 2,634,096  158,200        -  2,792,296 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (2,147,990)  (179,297)        -  (2,327,287) 
ราคาตามบญัชีสทุธิ 486,106      465,009 

        
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 186,339      179,297 

 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  เพิ่มขึน้  ลดลง  2561 
        
ราคาทนุ 2,786,696  7,000        -  2,793,696 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (2,326,254)  (156,665)        -  (2,482,919) 
ราคาตามบญัชีสทุธิ 460,442      310,777 

        
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 178,458      156,665 

 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  เพิ่มขึน้  ลดลง  2560 
        
ราคาทนุ 2,628,496  158,200        -  2,786,696 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (2,147,796)  (178,458)        -  (2,326,254) 
ราคาตามบญัชีสทุธิ 480,700      460,442 

        
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 186,145      178,458 

 
15. วงเงนิสินเชื่อ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 70 ล้านบาทที่ไม่ได้ใช้ โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR - 1 และ MLR - 1 ต่อปี ตามล าดบั เงินเบิกเกินบญัชีและ               
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินค า้ประกนัโดยเงินฝากประจ าตามหมายเหตงุบการเงินข้อ 9 และจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบางสว่นตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 
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16. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ – สุทธิ 

 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 627,132 1,239,132 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 461,010 1,340,142 

รวม 1,088,142 2,579,274 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัชี (61,545) (186,677) 
หกั หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี   
(สทุธิจากดอกเบีย้รอตดับญัชี จ านวน 44,508 บาท   
        และ 119,771 บาท ตามล าดบั) (582,624) (1,119,361) 

สทุธิ 443,973 1,273,236 

 
17. หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 

        
เจ้าหนีอ้ื่น 4,080,009  3,205,920  4,053,257  3,136,344 
เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,245,329  620,486  1,245,329  620,486 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 298,967  300,085  290,873  292,351 
ภาษีมลูคา่เพิ่มค้างจ่าย 141,290  813,762  141,290  813,762 
เจ้าหนีซ้ือ้สนิทรัพย์ 46,228  46,524  46,228  46,524 

รวม 5,811,823  4,986,777  5,776,977  4,909,467 
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18. ภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  
 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 
งบแสดงฐานะการเงนิ    
ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,213,047  5,737,093 

    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รบัรู้ในก าไรหรือขาดทนุ    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 608,304  468,565 

    
รบัรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่    
ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    ประกนัภยัที่รับรู้ในระหวา่งปี 

 
(3,131,350) 

  
567,309 

 
บริษัทจัดให้มีโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541           

ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนกังานตามสทิธิและอายงุาน 
   

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 (หนว่ย : บาท) 
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม  5,737,093  4,701,219 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 434,500  365,706 
ต้นทนุทางการเงิน 172,804  102,859 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,131,350)  567,309 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  3,213,047  5,737,093 

ไมไ่ด้จดัตัง้เป็นกองทนุทัง้หมด 3,213,047  5,737,093 
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ก าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึน้จาก 
 

                                                                                                                                                     (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 
    
อตัราคิดลด (36,073)  (274,849) 
อตัราการเสยีชีวิตและอตัราการทพุพลภาพ 82,652      - 
อตัราการหมนุเวียนพนกังาน (528,379)  362,088 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,649,550)  480,070 
    รวม    (3,131,350)  567,309 

 
สมมติฐานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบด้วย 
 

 2561  2560 
    

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.93 ตอ่ปี  ร้อยละ 2.80 ตอ่ปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคตถวัเฉลีย่ ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 
เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 
จ านวนพนกังาน 134 คน  139 คน 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลีย่นแปลงในแตล่ะข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็น
จ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย : บาท) 

 ผลกระทบภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

2561 
  

อตัราคดิลด (เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 ตอ่ปี) (110,790) 
อตัราคดิลด (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ตอ่ปี) 117,370 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพืน้ฐาน (เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 ตอ่ปี) 116,705 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ตอ่ปี) (111,241) 
อตัราการหมนุเวียน (เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 ตอ่ปี) (129,884) 
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อตัราการหมนุเวียน (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ตอ่ปี) 137,318 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดวา่จะจ่ายก่อนคิดลด มีดงันี ้

 

  (หนว่ย : บาท) 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2561 
   
ภายใน 1 ปี                             - 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี  2,286,132 
ระหวา่ง 6 - 10 ปี  2,205,254 
ระหวา่ง 11 - 15 ปี  1,587,874 
รวม  6,079,260 

 
19. ทุนเรือนหุ้น 
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 จ านวนหุ้น  
 สามญั จ านวนเงิน 
   

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 256,935,999 128,468,000 
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญั 526,400 263,200 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 257,462,399 128,731,200 

   
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 257,462,399 128,731,200 
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญั 11,491,048 5,745,524 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 268,953,447 134,476,724 
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ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกบัการจดทะเบียนทนุเรือนหุ้น
และใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกใหม ่ดงันี ้
 

(ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 135,000,000 บาท (270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 
134,476,724 บาท (268,953,447 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

(ข) เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 134,476,724 บาท (268,953,447 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
เป็นจ านวน 403,430,171 บาท (806,860,341 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้ นสามัญ           
จ านวน 537,906,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

 
ตอ่มาบริษัทได้จดทะเบียนการเปลีย่นแปลงข้างต้นกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
(หมายเหตขุ้อ 30) 

 
(ค) จดัสรรหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 537,906,894 หุ้น ดงันี ้

- จ านวน 268,953,447 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  
- จ านวน 268,953,447 หุ้ น เพ่ือรองรับการใช้สิทธ์ิ DIMET-W2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถ         

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท โดยมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมี
มติอนมุตัิให้บริษัทเสนอขาย DIMET – W2 โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 และ
สามารถใช้สทิธ์ิได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือน สงิหาคม พฤศจิกายน กมุภาพนัธ์ และ กรกฎาคม 

  
20. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 บริษัทเสนอขายหุ้นสงูกว่ามูลค่าหุ้น         
ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนีจ้ะน าไป
จ่ายเงินปันผลไมไ่ด้ 

 
21. ส ารองตามกฎหมาย  

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง             
ไว้เป็นส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารอง
ดงักล่าวจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน             
ปันผลได้ 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        
การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส าเร็จรูป 
    และงานระหวา่งท า (3,486,537) 

  
7,367,685 

  
(3,605,037) 

  
7,519,537 

ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 15,108,801  13,062,506  13,588,946  11,542,652 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 175,740,716  173,500,684  175,740,716  173,500,684 
เงินเดือน คา่แรง และผลประโยชน์พนกังาน 59,332,376  66,646,203  58,228,604  65,244,285 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 5,523,691  6,427,419  5,516,371  6,416,593 
กลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,969,908  (2,453,057)  1,969,908  (2,453,057) 
คา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ 11,151,033  9,259,345      11,043,490  9,259,345 

 
23. ภาษีเงนิได้ 

สินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว             
ทางภาษี ระหวา่งสนิทรัพย์/หนีส้นิตามเกณฑ์ภาษี และสนิทรัพย์/หนีส้นิตามบญัชี ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี ้

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2560 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี :      
จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 2,900,948  101,616         - 3,002,564 
จากคา่เผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ 3,851,993  2,127,022         - 5,797,015 
จากคา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุในระยะยาวอ่ืน 131,730           -         - 131,730 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,147,419  121,461 (626,270) 642,610 

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 4,737,092  (4,737,092)         -         - 

รวม 12,769,182 (2,386,993) (626,270) 9,755,919 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2559 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี :      
จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 3,509,534 (608,586)         - 2,900,948  
จากคา่เผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ 2,341,119 1,510,874         - 3,851,993  
จากคา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุในระยะยาวอ่ืน 131,730         -         - 131,730  
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 940,244 93,712 113,463 1,147,419  

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 4,489,664 247,428         - 4,737,092  

รวม 11,412,291 1,243,428 113,463 12,769,182 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2560 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี :      
จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 2,769,800  101,615         - 2,871,415 
จากคา่เผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ 3,805,379  2,125,514         - 5,930,893 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,147,419  121,461 (626,270) 642,610 

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 4,609,376  (4,609,376)         -         - 

รวม 12,331,974 (2,260,786) (626,270) 9,444,918 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2559 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี :      
จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 3,378,386 (608,586)        - 2,769,800  
จากคา่เผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ 2,294,505 1,510,874        - 3,805,379  
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 940,244 93,712 113,463 1,147,419  

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 4,211,860 397,516        - 4,609,376  

รวม 10,824,995 1,393,516 113,463 12,331,974 
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   (หนว่ย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560 2561 2560 

     
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้  (36,148,061) (23,973,738) (35,070,294) (24,744,913) 

อตัราภาษี (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ภาษีค านวณจากอตัราภาษี (7,229,612) (4,794,748) (7,014,059) (4,948,983) 
ปรับปรุงด้วย :     
   รายจ่ายที่ไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่าย และรายได้ที่ 
       ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร 

 
455,650 700,830 

 
422,862 1,155,240 

    กลับรายการสินท รัพย์ภาษี เ งินได้รอการตัด                             
บญัชีที่เก่ียวข้องกบัผลขาดทนุทางภาษียกมา 

 
4,737,092 2,544,958 

 
4,609,376 2,394,871 

   ขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับรู้เป็น                   
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี                                

 
4,423,862       - 

 
4,242,607       - 

ขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบันที่ รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตดับญัชี                                

  
     - 2,792,388 

  
     - 2,792,388 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,386,992 1,243,428 2,260,786 1,393,516 

     
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั       -       -      -     - 
รายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิด 
   ผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการ 
   ผลแตกตา่งชัว่คราว 

 
 

(2,386,992) 

 
 

1,243,428 

 
 

(2,260,786) 

 
 

1,393,516 

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (2,386,992) 1,243,428 (2,260,786) 1,393,516 

 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่ยงัไมไ่ด้รับรู้ เกิดจากรายการดงัตอ่ไปนี ้  

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 

        
ผลแตกตา่งชัว่คราว        
    ขาดทนุสะสมทางภาษียกมาไมเ่กิน 5 ปี 9,160,955  1,849,819  8,851,983  1,849,819 

        รวม 9,160,955  1,849,819  8,851,983  1,849,819 
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บริษัทกลบัรายการสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เก่ียวข้องกบัผลขาดทนุยกมาเนื่องจากไม่มัน่ใจว่าจะสามารถ
ท าก าไรในอนาคตให้เพียงพอในการใช้ผลขาดทนุทางภาษีดงักลา่ว 

 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพและผลประโยชน์พนักงาน  

บริษัทได้จดัตัง้เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2533 

 
ตามระเบียบกองทนุ พนกังานจ่ายสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทจ่าย

สมทบในจ านวนเดียวกนั บริษัทได้แต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุเพื่อบริหารกองทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 
(พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  

 
เงินสมทบที่บริษัทจ่ายเข้ากองทนุและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2561 และ 2560 มีจ านวน 1.44 ล้านบาท และ 

1.63 ล้านบาท ตามล าดบั 
 
25. ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั          

ที่ช าระแล้วที่มีอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
ในการค านวณก าไรต่อหุ้ นปรับลด จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้ นสามัญเทียบเท่าปรับลด            

โดยถือวา่หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด 
 
ในการค านวณจ านวนหุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้หากมีการใช้สิทธิ บริษัทค านวณว่าหากน าเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิจาก

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดงักลา่วมาซือ้หุ้ นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉลี่ยของงวดเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นสามญั          
ที่ต้องออกเพิ่ม แล้วน าจ านวนหุ้นสามญัสว่นเพิ่มดงักลา่วมารวมกบัหุ้นสามญัที่มีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีการปรับปรุงใดๆ ในงบก าไร
ขาดทนุ 

 
ในปี 2557 บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัจ านวน 90,000,000 หน่วย ราคาใช้สิทธ์ิหน่วยละ 0.50          

โดยวนัท่ีใช้สทิธิแปลงหุ้นครัง้สดุท้ายคือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ 11,491,048 หน่วยมีการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้
หุ้นสามญัทัง้หมดอีกจ านวน 1,046,531 หนว่ย ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิและหมดอายแุล้ว 

 
26. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ผลิตและจ าหน่ายสี รับจ้างผลิต และให้บริการทาส ี            

โดยด าเนินธุรกิจในสว่นงานทางภมูิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย และเนื่องจากรายได้จากสว่นงานด้านการรับจ้างผลิตและ
ให้บริการทาสมีีจ านวนเงินไมเ่ป็นสาระส าคญั จึงมิได้มีการเสนอข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงานในงบการเงินนี ้
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26.1 บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายหนึ่งจากการผลิตและจ าหน่ายสีเป็นจ านวนรวมประมาณ 112.54 ล้านบาท จาก
ยอดรายได้รวมของกิจการ 

 
27. ภาระผูกพัน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพนัจากการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค า้ประกนัในนามของ
บริษัทเก่ียวกับการใช้ไฟฟ้า และการปฏิบตัิตามสญัญาลกูค้าจ านวน 1.6 ล้านบาท และ 3.8 ล้านบาท ตามล าดบัค า้ประกัน           
โดยที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบางสว่นตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

 
28. สัญญาสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาสทิธิการผลติ จ าหนา่ย และการช่วยเหลอืทางเทคนิคจากตา่งประเทศ 2 แหง่ ดงันี ้
 

28.1 สญัญาระหว่างบริษัทกับบริษัท Valspar Paint (เดิมช่ือ Wattyl) ของประเทศออสเตรเลีย ในการผลิตและ
จ าหน่ายสีเคลือบไม้และสีทา อาคาร สญัญานีจ้ะครบก าหนดในวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 โดยบริษัทต้องจ่าย
คา่ธรรมเนียมการใช้สทิธิในอตัราร้อยละของราคาขายสทุธิ 

 
28.2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้เข้าท าสัญญาส าหรับระยะเวลา   5 ปี ระหว่างบริษัท และ Carboline 

International Corporation ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตและจ าหน่ายสารเคลือบสีธรรมดา 
สารเคลือบสีและสี  ป้องกนัอคัคีภยั โดยบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในอตัราร้อยละของราคาขาย
สทุธิตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

29.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ง 
บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 

 

29.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เนื่องจากมีเงินฝากและมีหนีส้นิกบัสถาบนัการเงิน อย่างไร
ก็ตาม บริษัทและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตจะไม่สง่ผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดงันัน้บริษัทและบริษัทย่อย  จึงมิได้ใช้            
ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว 

 
29.3 ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีฐานของลกูค้าที่หลากหลายและมีจ านวนมากราย ดงันัน้บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่า          
จะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเก็บหนีจ้ากลูกหนีเ้หล่านัน้ บริษัทและบริษัทย่อย                   
ได้ประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมินตามหลกัเกณฑ์ที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
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29.4 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ารค้า
ตา่งประเทศ จ านวน 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการ
ท าสญัญาซือ้ - ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ดงักลา่วเนื่องจากส ารวจได้วา่ไมไ่ด้รับการพิจารณาอยา่งมีนยัส าคญั 

 
29.5 มลูคา่ยตุิธรรม 

สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ ฝ่ายบริหารจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบัญชี              
ของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า 
และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอนัเป็นสาระส าคญั 

 
30. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน 

 
ทนุเรือนหุ้น 

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2561 ตามมติ           
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 (หมายเหตขุ้อ 19) ดงันี ้

 

(ก) ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 135,000,000 บาท (270,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 
134,476,724 บาท (268,953,447 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 

(ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 134,476,724 บาท (268,953,447 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 
บาท) เป็นจ านวน 403,430,171 บาท (806,860,341 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้น
สามญัจ านวน 537,906,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

 
การลงทนุในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (IGE) 

บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัจ านวน 378,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 480 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด        
ที่ช าระแล้ว ของ บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั จาก บริษัท อิเล็กทริค โซลชูั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (ES) จ ากัด            
รวมมลูคา่เป็นเงิน 181.44 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายช าระคา่หุ้นแล้วในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

 
 

31. การอนุมัติงบการเงนิ 
 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2561 
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