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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 
 
 ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึน้จากการปรับโครงสร้างองค์กร เร่งยอดขายและลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น
ประกอบกบัถึงรอบระยะการบ ารุงรักษาของกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทท าให้ยอดขายมีปริมาณมากขึน้ตามล าดบั 

 ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของการตลาดและเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง บริษัทได้ปรับปรุงทิศทางการท าธุรกิจ
รวมถึงการปรับโครงสร้างและการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้พร้อมรับการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากัด (“IGEN-ENERGY”) จ านวน 
409,998 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทนุ 40 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
ซึ่ง บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท ารายการซือ้ขายภายในเดือนธันวาคม 2562  และซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท แมคทริค จ ากัด 
(มหาชน) (“McTRIC”) จ านวน 12,244,800 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.63 บาท รวมเป็นเงินลงทนุ 20 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 4.082 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทมีมติน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
ด้วยมติพิเศษแกก่ารโอนกิจการบางสว่นของบริษัทฯ ได้แก่ กิจการผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สี ให้แก่บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 
คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.88 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว โดยมี
วตัถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างกิจการให้เป็น Trading Company โดยบริษัทฯจะเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าทางด้าน
วิศวกรรมและก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการกลุม่ธุรกิจของบริษัท 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน กระผมขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านตลอดจน
พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ เก่ียวข้องทกุทา่นและขอให้เช่ือว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะทุ่มเทปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถเพื่อบริษัทและประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น พนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุทา่นอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 

        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. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล กรรมการตรวจสอบ 

 ในรอบบญัชีปี 2562 (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบ            
ได้ประชุม จ านวน 4 ครัง้ โดยในการประชุมดงักลา่วได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ตามวาระอนัควร รวมทัง้ได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย 1 ครัง้ และได้น าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทกุครัง้ โดยกิจกรรมส าคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการ มีดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายงานทางการเงินดงักล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถกูต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคญัและเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ก่อนท่ีจะน 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 2563 (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง         
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท        
เพื่อแตง่ตัง้ นายสมคิด เตียตระกลูผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549  หรือนายธีรศกัดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6624             
แหง่บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทส าหรับงวด
บญัชีปี 2563 (ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) 
 
 
   

 (  นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิโดยสรุป 
 ข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 งวดบัญชีปี 2560 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 

งวดบัญชีปี 2561 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 

งวดบัญชีปี 2562 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 62) 

ล้านบาท % ล้านบาท %   ล้านบาท % 
สินทรัพย์รวม 190.90 100% 162.25 100% 333.82 100% 
หนีส้นิรวม 78.56 41.15% 80.19 49.42% 95.44 28.59% 
ทุนจดทะเบียน 135.00 70.72% 135.00 83.21% 403.43 120.85% 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 128.73 67.43% 134.48 82.89% 268.95 80.57% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 112.34 58.85% 82.06 50.58% 238.38 71.41% 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.4356  0.3051  0.4356  
 

 งวดบัญชีปี 2560 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 

งวดบัญชีปี 2561 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 

งวดบัญชีปี 2562 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 62) 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขายและบริการ 301.92 100% 276.93 100% 333.251 100% 

ต้นทุนขายและบริการ 232.29 76.94% 226.68 81.85% 259.93 78.00% 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 69.63 23.06% 50.25 18.15% 73.32 22.00% 

รายได้อื่นๆ 1.93 0.64% 1.96 0.71% 1.32 0.40% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้และภาษี (23.97) (7.94%) (36.15) (13.05%) (103.23) (30.98%) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ ส าหรับปี (23.18) (7.68%) (36.03) (13.01%) (112.61) (33.79%) 

การแบ่งก าไรเบด็เสร็จรวม       
 ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (23.33) (7.73%) (35.74) (12.91%) (112.56) (33.78%) 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม 

0.15 0.05% (0.29) (0.10%) 0.05 0.02 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น* (บาท/หุ้น) (0.089)  (0.144)  (0.224)  

หมายเหต ุ: - * ใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั , 1 หมายถึงรวมรายได้จากก่อสร้าง เทา่กบั 35.07 ล้านบาท 
 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 งวดบัญชีปี 2560 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 

งวดบัญชีปี 2561 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 

งวดบัญชีปี 2562 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 62) 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 23.06 18.15 22.00 
อัตราก าไรสุทธิ(การแบ่งปันก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ) (%) 

(7.78) (12.96) (30.93) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) (18.85) (36.77) (70.25) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) (11.20) (20.24) (45.38) 
อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.70 0.98 0.40 
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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         
สีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอตุสาหกรรม เช่น สีพ่นถงัก๊าซ เป็นต้น  รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการไฟฟ้าทางเลือก
อยา่งยัง่ยืนในอนาคต 

นโยบายบริษัท 
บริษัทฯ มีความตัง้ใจอนัแรงกล้า ที่จะเป็นผู้ ให้บริการพลงังานไฟฟ้าอย่างยัง่ยืน และสีเคลือบคุณภาพสงูในหลายๆ 

ประเภทสูส่งัคมไทย และบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความเทา่เทียม ยตุิธรรมและความรับผิดชอบเพื่อความพงึพอใจของลกูค้า
ทกุทา่น  

นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้ความพึงพอใจสงูสดุ ด้วยสินค้าและการบริการ           

ที่มีคุณภาพ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกขบวนการอย่างต่อเนื่อง เมื่อลกูค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ            
ลกูค้ายอ่มมีความเช่ือถือในการพิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าอีกในอนาคต 

บริษัทฯ มีการจัดทบทวนนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้พนกังาน         
ทกุคนมีความตระหนกัถึงนโยบายคณุภาพอยา่งถ่องแท้ 

วิสัยทัศน์ 
"การเป็นผู้น าธุรกิจในกลุม่ก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ และพลงังานอยา่งยัง่ยืน" 

 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทก าหนดเปา้หมายที่จะเป็นผู้ผลิตพลงังานไฟฟ้าทางเลือกและเป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์สีคณุภาพสงูที่ได้มาตรฐาน 
ภายใต้การดแูลและรักษาตามนโยบายผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยบริษัทมีแผนงานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดงันี  ้

1) พฒันาและขยายฐานสีทาอาคารในประเทศ โดยบริษัทตัง้เป้าจะเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายขนาดใหญ่ (Distributor) 

เพิ่มขึน้ 

2) พิจารณาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยในกลุม่ประเทศอาเซียน  

3) ขยายกลุม่ลกูค้าในกลุม่ที่ใช้สคีณุภาพ ไมว่า่จะเป็นกลุม่ของอสงัหาริมทรัพย์ และ กลุม่ยานยนต์ เป็นต้น 

4) ด าเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิต คลงัสินค้า และสถานที่เพื่อรองรับยอดขายจากการขยายฐาน
ลกูค้าและให้สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ            
ISO 9001:2015 

5) ปรับปรุงและพิจารณาระบบและกระบวนการผลติ รวมทัง้การจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบและวสัดทุี่ใช้ในการผลิต 

6) พฒันาตลาดและขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย รวมทัง้คลงัสนิค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเปา้หมายมากขึน้ 

7) ปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีการผลติไฟฟา้พลงังานทางเลอืกให้ท างานเต็มประสทิธิภาพ 
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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 วทัทิล ไดเมท (สยาม) จ ากัด ตดัสินใจซือ้กิจการ          
มาบริหารเอง โดยได้ท าสญัญารับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยี และการให้ใช้ลิขสิทธ์ิเทคโนโลยี การผลิตสีจาก 
Ameron (ปัจจุบนัได้ขายธุรกิจในส่วนของ Ameron High Performance Coating Group ให้แก่ PPG          
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ 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 าธุรกิจการปอ้งกนัสนิมแบบ Cathodic Protection 

ปี 2554 :  บริษัทเพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสีไดเมทในตา่งจงัหวดั เช่น เชียงใหม ่สมยุ ภเูก็ต หวัหิน ชมุพร ราชบรีุ เป็นต้น 
 ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบปอ้งกนัสนิมแบบ 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 เพื่อเสนอขายให้กับผู้ 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 ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้ น ที่จองซือ้และ        
ได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน  268,953,447  หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท 

ปี 2562   อนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ACCT เป็นร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียน เพิ่มขึน้อีกร้อย
ละ 23.75 จากเดิมถืออยูร้่อยละ 76.23 เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 23.75   

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2662 ได้มีมติในเร่ืองที่ส าคญั
ดงันี ้
(1) อนุมตัิให้ด าเนินการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากัด (“IGEN-ENERGY”) 

จ านวน 409,998 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทนุ 40 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน บริษัทฯ คาดวา่จะเข้าท ารายการซือ้ขายภายในเดือน
ธนัวาคม 2562 

(2) อนุมัติให้ด าเนินการซือ้หุ้ นสามัญเดิมของบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) (“McTRIC”) 
จ านวน 12,244,800 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.63 บาท รวมเป็นเงินลงทนุ 20 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 4.082 ของทนุจดทะเบียน 

(3) อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิด้วยมติพิเศษแก่การโอนกิจการ
บางสว่นของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ACCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 
99.98 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   (ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562) 

 

 
 
บริษัทย่อย 
 ACCT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 ตัง้อยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม ่             
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตัง้                  
ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ฯลฯ และการป้องกนัการกดักร่อน         
ด้วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 29,982 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจ านวน 510 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียนของ ACCT ซึง่เทา่กบั 4,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 
บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั 
 1) SUNCOAT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2548 ตัง้อยู่เลขที่ 888/18 หมู่ที่ 19 ถนนบางพลี-ต าหรุ             
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม              
ยานยนต์ และชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของ SUNCOAT ซึ่งเท่ากับ 
300,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 2) บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (IGE) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2551 ตัง้อยู่เลขที่ 52 อาคาร      
ธนิยะ พลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสริุยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ด าเนินธุรกิจจัดหาพร้อมติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูและแรงต ่า        
งานรับเหมาก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนของ IGE ซึ่งเท่ากับ 
37,800,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 378,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 3) บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่  จ ากัด (IGEN-ENERGY) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556 ตัง้อยู่เลขที่ 
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ด าเนินธุรกิจการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กบัพลงังานทดแทน โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ I IGEN-ENERGY ซึ่งเท่ากบั 41,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 410,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท ารายการซือ้ขาย
ภายในเดือนธนัวาคม 2562      
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 4) บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) (McTRIC) จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2558 ตัง้อยู่เลขที่ 
121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างและงานติดตัง้ระบบ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนของ McTRIC ซึ่งเท่ากับ 
450,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 450,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 5) บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) (“UWC”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 12 กรกฏาคม 2510 ตัง้อยู่เลขที่ 247 
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหล็กชุบสงักะสีส าหรับเสาสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และมีการให้บริการชุบสงักะสีให้แก่ลกูค้าทัว่ไป และจ าหน่าย
สนิค้าอปุกรณ์สง่ก าลงั บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 24.50 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกิจการ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร  และ       
กลุม่งานบริการรับเหมา  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์สอุีตสาหกรรม 

1.1. สีป้องกนัสนิม (Protective Coating) 
 เป็นสพีิเศษทางด้านวศิวกรรมที่ใช้ส าหรับทาโครงสร้างเหลก็ เพื่อปอ้งกนัสนิม และทนทานตอ่มลภาวะ (อาทิ แสงแดด 
ไอน า้เค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้คงสภาพความสวยงามในอตุสาหกรรมหนกั ให้มีอายกุารใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติ
หากจ าแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สีป้องกันสนิมจะประกอบด้วย สีรองพืน้ สีชัน้กลาง และสีทับหน้า ซึ่งแต่ละชัน้                
จะท าหน้าที่ และให้คณุสมบตัิที่แตกตา่งกนั ดงันี ้

 สรีองพืน้  : ใช้ปอ้งกนัสนิมเหลก็ 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 ซึ่งประเภทของ                
สอีตุสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกตา่งออกไปตามความต้องการของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 
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2. กลุ่มผลิตภณัฑ์สทีาอาคาร 
2.1. สีทาอาคาร (Decorative Paints) 

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

 

 
 

 
3. กลุ่มงานบริการรับเหมา (IMPLEMENT) 
        ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้งานระบบทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ประเภทรายได้ 
ปี 2560 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 
ปี 2561 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 
ปี 2562 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 62) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้การจ าหน่ายในประเทศ       

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม/1 194.43 63.98 139.70 63.98 159.30 47.61 
2) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร 25.42 8.37 20.39 8.37 10.94 3.27 

3) กลุ่มงานบริการรับเหมา (IMPLEMENT) 0.00 0.00 0.00 0.00 35.06 10.48 

4) อ่ืนๆ (สีอ่ืนรวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลติและงานบริการ) 82.00 26.99 115.74 26.99 124.87 37.32 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 301.85 99.34 275.83 99.34 330.17 98.68 

2. รายได้การจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.07 0.02 1.10 0.02 0.23 0.07 
รวมมูลค่าการจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.07 0.02 1.10 0.02 0.23 0.07 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย 301.92 99.36 276.93 99.36 330.40 98.75 

รายได้อ่ืนๆ/2 1.93 0.64 1.96 0.64 4.17 1.25 

รายได้รวม 303.85 100.00 278.89 100.00 334.57 100.00 

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

 

การบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการการบริหารจัดการที่จ าเป็นและมีความส าคญัในการช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขนัสงู
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงภายใต้หลกัธรรมมาภิบาลที่ดี เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยในแต่ละ
ปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท างานบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาและก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง              
แล้วมอบให้คณะท างานความเสี่ยงไปปฏิบตัิเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทัง้ก าหนดกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการในการปฏิบตัิงานบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุกิจกรรมทัง้องค์กร 
ก าหนดให้มีการตรวจสอบ วดัผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานความเสี่ยงจะเป็นด าเนินการและรายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการด าเนินการบริหารองค์กรโดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง        
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่อย่างสม า่เสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยค านึงถึง
ปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

กรอบบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ที่เป็นไปตามมาตราฐานสากล ที่ปฏิบตัิโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึน้และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมัน่ใจ
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลวุตัถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้  

1. การก าหนดกลยุทธ์ 

บริษัทฯ มีการก าหนดวตัถุประสงค์และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยง

อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

ผงัโครงสร้างบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดงันี  ้
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ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการก ากับดแูลการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา สอบทานประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเสี่ยงจากคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้การก ากบัดแูลการบริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลเุป้าหมาย และสร้างความเช่ือมัน่และ
น่าเช่ือถือในการด าเนินธุรกิจขององค์กร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงแต่งตัง้คณะท างานบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของแต่ละสายงาน ทัง้นีก้ารก าหนดความเสี่ยงจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะท างานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั  

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
บริษัทฯ ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขัน้ตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง

เป็นไปอย่างมีระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขัน้ตอนของกระบวนการบริหารความ เสี่ยงดงัต่อไปนี ้
(1) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Internal Environment) 
(2) การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
(3) การบ่งชีเ้หตกุารณ์ (Event Identification) 
(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
(6) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
(7) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
(8) การติดตาม (Monitoring) 
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ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

 

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 และ ต่ออายุอีก 3 ปี ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 

 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 าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (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
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนักงาน           
ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้เลือกใช้อุปกรณ์กันระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ, มอเตอร์เคร่ืองจักร,         
หม้อแปลงกันระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรือการสปาร์คของกระแสไฟ อนัจะน ามาซึ่งการเกิดการลกุไหม้ภายใน
โรงงานได้ ดังนัน้ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยที่อาจท าให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้า จึงมีโอกาสเกิดขึน้น้อย              
ซึง่ที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

2.2. ความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบ (การบริหารวตัถดุิบ)  
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทเป็นสารเคมีต่างๆอาทิ สารเรซิน (Resin), ตัวให้สี (Pigment),           

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

2.3. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผู้บริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีความช านาญ 
ผู้บริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในการผลติผลติภณัฑ์ทัง้ระบบ รวมถึงความคิด

ริเร่ิมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คณุภาพ ถือเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สี ซึ่งการสญูเสียผู้บริหารหลกัและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ์อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทได้ 

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

 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงนิ 

3.1. ความเสีย่งที่เกิดจากการโครงสร้างการปลอ่ยเครดิตให้ลกูค้าและการติดตามหนีส้นิ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลกูค้าหรือคู่สญัญาของบริษัท ไม่สามารถจ่ายหรือช าระหนีค้ืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม

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

 
4. ความเสี่ยงการก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

4.1. การให้ความส าคญัในการปฏิบตัติามกฏหมายและการบริหารจดัการความเสีย่งทีเ่กิดจากการทจุริต 
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 เมื่อวนัที ่         
22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอายุ           
3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวนัองัคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั ที่ผ่านมา  รับรอง และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นต่ออายแุละได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) วนัที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดงักลา่วจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัที่มีมติ
รับรอง 
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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 : ประกอบธุรกิจผลติพลงังานไฟฟา้ทางเลอืกและเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงู 

ส าหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะ
ก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ 
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 : 268,953,447  บาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพนัสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาท

ถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน  537,906,894  หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางค์) 

  
ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากัด 

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

แบบ Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ฯลฯ และ                  
การปอ้งกนัการกดักร่อนด้วยระบบ WAX  TAPE 

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 
ทนุจดทะเบียน : 4,000,000 บาท (สีล้่านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 4,000,000 บาท (สีล้่านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 39,490 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธ์ิ

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 าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วน

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
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 มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
  
 บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 
 UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED. 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000129 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติเสาสง่ไฟฟา้แรงสงู ผลติเสาโทรคมนาคม ผลติเสาโครงเหลก็สถานีไฟฟ้า

ย่อย ผลิตโครงสร้างเหล็กทัว่ไป การบริการชุบสงักะสี การจดัจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 

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 : 1,316,251,786.40  บาท  

(หนึง่พนัสามร้อยสบิหกล้านสองแสนห้าหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยแปดสบิหกบาทสีส่บิสตางค์)  
  
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง : 
 

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
IGEN ENGINEERING COMPANY LIMITED 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105551028657 
ประเภทธุรกิจ : จดัหาพร้อมติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้แรงสงูและแรงต ่า งานรับเหมาก่อสร้างสถานีโรงไฟฟา้ยอ่ย 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : 52 อาคารธนิยะ พลาซา่ ชัน้ 27 แขวงสริุยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5229 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5228 
ทนุจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,700,000 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
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ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง : 
 

บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
MCTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED. 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000121 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานติดตัง้ระบบ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 121/105  อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 39  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง              

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5229 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5228 
ทนุจดทะเบียน : 450,000,000  บาท (สีร้่อยห้าสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)แบง่เป็นหุ้นสามญั 450 ล้านหุ้น ช าระแล้ว 300 

ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
  
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : ติดตอ่ นางยพุดี  คูเ่พ็ชร์งาม 

โทรศพัท์ 0-2323-2800 และ 092-258-5999 
e-mail : yuppadeek@dimetsiam.com  
 

ผู้สอบบญัชี : นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 6549 
ในนามบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
ชัน้ 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงสลีม เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

mailto:yuppadeek@dimetsiam.com
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5. โครงสร้างเงนิทนุ 
 
หลักทรัพย์ของบริษัท 
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 403,430,170.50 บาท โดยมีทุนช าระ 268,953,447  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
537,906,894 หุ้น มลูคา่ที่หุ้นละ 0.50  บาท  ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนสว่นท่ีเหลอืจ านวน 268,953,447 บาท เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ใหมจ่ านวน 537,906,894 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจ านวน 268,953,447 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วน  การถือหุ้ น ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561                  
ในอัตราส่วน 1 หุ้ นเดิม ต่อ 1 หุ้ นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1 บาท  โดยบริษัทก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงินค่า                
หุ้นสามญั เพิ่มทนุในระหวา่งวนัท่ี 2-6 กรกฎาคม 2561 และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 268,953,447 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบส าคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท            
ปัจจบุนั ยงัคงเหลอืจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 2 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (DIMET-W2) ที่ผู้ ถือหุ้นยงัไม่ได้
ใช้สทิธิและหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 จ านวน 268,952,742 หนว่ย 
 

ผู้ถือหุ้น 
 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 134,357,683 24.98% 
2. นายชินชยั  ลีนะบรรจง 41,225,100 7.66% 
3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 18,591,100 3.46% 

4. นางสาวพรวดี  สมพงษ์ชยักลุ 17,905,500 3.33% 
5. บริษัท LGT BANK (SINGAPORE) LTD 17,303,000 3.22% 
6. บริษัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั 12,967,500 2.41% 

7. นางสาวสายฝน  แสนสี 12,848,500 2.39% 
8. นายบญุชยั  ศรีธีระกลุ 9,758,000 1.81% 
9. บริษัท STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED 9,057,200 1.68% 

10. นายดนยั  คตุติกลุ 8,034,500 1.49% 
11. นางสาวภสัธารีย์  วงษ์ทองหลิน 7,443,800 1.38% 
12. นางสาวสยมพร  บวัภมูิ 6,600,000 1.23% 

13. นางปราณี  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 6,026,400 1.12% 
14. นางพิมลพร  ล้อสิริไพบลูย์ 6,000,000 1.12% 
15. บริษัท MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 6,000,000 1.12% 

16. นายจิตรภทัร  อิศรางกรู ณ อยธุยา 5,902,900 1.10% 
17. นายกฤษฎา  ตนัเปาว์ 5,801,400 1.08% 
18.  นางสาวดวงวรรณ  บนุนาค 5,707,900 1.06% 

19. นายอศัวนิ  ลีลายนะ 5,006,700 0.93% 
20. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 201,369,711 37.44% 

รวม  537,906,894 100% 
ที่มา : ข้อมลูจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                                      



รายงานประจ าปี 2562  (Annual Report 2019) 

 

-25- 

 

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 าคญัแสดงสิทธิ 
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 
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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 าเนินงานของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 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 2560-2562 

รายการ ปี 2560 
(ณ 30 มิ.ย. 60) 

ปี 2561 
(ณ 30 มิ.ย. 61) 

ปี 2562 
(ณ 30 มิ.ย. 62) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ลา้นบาท) (23.35) (37.33) (112.25) 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 
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7. โครงสร้างองค์กร และการจัดการ 
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คณะกรรมการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

(1) คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 คน ดงันี ้
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์* ประธานกรรมการบริษัท 11 11 
 กรรมการบริษัท   
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   
 ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
  

2. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

11 11 

3. พลต ารวจโท สมคดิ  บญุถนอม กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 11 11 

4. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

10 11 

5. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10 11 

6. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

11 11 

7. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ 

9 11 

8. นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 7 11 

หมายเหต ุ :  นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
 พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สิงหาคม 2561 
                       นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง   ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 30 ตลุาคม 2561 
 * ถึงแม้วา่ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ เป็นบคุคลเดียวกนั แตค่ณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน จากทัง้หมด 8 คน  คิดเป็น 62.5% และมีความเป็นอิสระในการพิจารณากลัน่กรอง
และมีมติในเร่ืองและวาระทีส่ าคญัตามหลกัธรรมาภิบาล 



รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report 2019) 

- 30 - 

กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  พลต ารวจโท สมคิด  บุญถนอม  นายโชคชัย เนียมรัตน์            

สองในสีค่นลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท  
 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิและตามกฎหมาย             
ที่ใช้บงัคบักบับริษัทฯ  รวมถึงวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ           
ความระมดัระวงัเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ   

1. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับ 
กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ                  
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมตัิเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัท  โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่า
การด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 

4. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จ ากัด  
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบีบยที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง               
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

5. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ
คณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกรรมการ
ผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด            
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

6. พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ การด าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆจากสถาบนัการเงิน 
ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ข้อก าหนดอ านาจ
อนมุตัิวงเงิน รวมทัง้กฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

7. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน                
ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
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8. มีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
9. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และ

บ าเหน็จรางวลัของพนกังานในบริษัท 
10. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคมุก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูรวมทัง้จดัท ารายงาน

ตา่งๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 
11. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ            

โดยจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน

รายงานทางการเงินนัน้ให้เสร็จก่อนจะมีการน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปีรวมทัง้ติดตามผล                

การประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 
14. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชี                

ของ บริษัท  
15. พิจารณาอนมุตัิข้อก าหนดอ านาจการอนมุตัิวงเงิน 
16. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนั 
17. จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม และก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้มัน่ใจว่ามี

ความถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีความนา่เช่ือถือและมีมาตรฐาน 
18. แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆตามระเบียบและข้อบังคับ                   

ที่เก่ียวข้อง 
19. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ

งบประมาณของบริษัทฯ  
20. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ 
21. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังต่อไปนี  ้คณะกรรมการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ                      

จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม           
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
 ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ                      

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น                          
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 ฉ) การเลกิบริษัท 
 ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
 ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
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ทัง้นี ้กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก าหนดและประกาศ          
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการท ารายการเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ       
มอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ /หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือบริษัทก าหนดไว้ ทัง้นีก้ารมอบอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่         
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิไว้ และเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไข
การค้าปกติ ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ของปีที่ได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี ถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือ
และแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 
สดัสว่นของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน                
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายช่ือดงันี ้

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ  :   กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 

 โดยมี นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สิงหาคม 2561 

 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการ

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเร่ือง
ส าคญัและจ าเป็นในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ  

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดบัของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หวัหน้างาน พนกังาน หรือบคุคล         
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงข้อมูล รวมทัง้จัดส่งและให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การปฏิบตัิงานตามขอบเขต
อ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงั และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของตรวจสอบ
ภายใน อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รวมถึงพิจารณาอนุมตัิการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบ       
ในสว่นท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของการตรวจสอบภายในและประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานของ
การตรวจสอบภายในประจ าปี                      

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เ ป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และ                   
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย             
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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7. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง              
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชมุคณะกรรมตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการบริษัท 
ผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และ 
(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสบิวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

10. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ                
ฝ่ายบริหาร           

11. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตราก าลงัของฝ่ายงานตรวจสอบ
ภายใน 

12. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
13. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
14. ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชุม        

เพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
15. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท        

ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
16. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปี 
2. รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยทกุไตรมาส 
3. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

3.1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3.2. การทจุริต หรือสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3.3. การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังาน 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในการกระท า
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดงักล่าวต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับกิจการที่ท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี   
ของบริษัทฯ 

 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี และด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 3 ปี ติดต่อกัน         
นบัจากวนัที่ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง        
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี ถดัไป ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ
ขอให้แจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล 
 
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 3 คน มีรายช่ือ
ดงันี ้
 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
หมายเหต ุ  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                 : นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ  ด ารงต าแหนง่  กรรมการบริหารความเสี่ยง  มีผลตัง้แตว่นัที่ 21 ธันวาคม 2561  

และลาออกเม่ือวนัที่ วนัที่ 16 สิงหาคม 2562 
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                 : นายศิวา นาคธารีย์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 
                 : นายชวลิต สวุตัดิกลุ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 31  ตลุาคม 2561 

 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง                
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั คือ ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฎิบตัิการ 
และความเสีย่งด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม กฏหมายและกฏระเบียบตา่งๆ  

2. พิจารณาการวางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุม
ความเสีย่งของบริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

3. สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบาย 

4. ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงต่อหน่วยงานก ากบั
ดแูลและสาธารณะ 

5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
กลยทุธ์ที่ก าหนด 

6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจดัจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
8. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่ง 

 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี                
เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ได้ การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธาน
คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 
 
(4) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน มีรายช่ือดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการบริหาร 

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
    นายศิวา นาคธารีย์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 

 นายชวลิต สวุตัดิกลุ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 31  ตลุาคม 2561 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ           

ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
2. ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ์ แผนการด าเนินงานและงบประมาณ

ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้
ค าปรึกษาแนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน เพื่อการเปิดบญัชี กู้ยืม 
จ าน า ค า้ประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท 
ภายใต้อ านาจวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิ) 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิให้บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วม
ลงทนุกบับคุคล นิติบคุคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการ
ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดงักล่าว การเข้าท า         
นิติกรรมสญัญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้           
และ/หรือที่กฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือตามข้อบงัคบัของบริษัท 

5. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาและ
อปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

6. ก าหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอนและ
กฏระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงานส าหรับพนกังานระดบั 2 (Level 
2) ลงไป ทัง้นีส้ าหรับพนกังานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท           
เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

7. ก ากบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ได้ 

8. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรอง               
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

9. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 
10. พิจารณาและอนุมตัิระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบายการบริหาร และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการด าเนินการ

ใดๆ อนัมีผลผกูพนับริษัทฯ 
11. รายงานเร่ืองที่มีนยัส าคญัของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
12. ด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
13. มีอ านาจแต่งตัง้ประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม

และมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวสัดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธาน           
ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม 

14. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของการประชมุได้ตามที่เห็นสมควร 
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15. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตัง้ผู้ รักษาการณ์                
เพื่อปฏิบตัิหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ รักษาการณ์มีอ านาจหน้าที่เทา่กบัประธานกรรมการบริหาร 

16. ทบทวนและพิจารณาอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้น จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการ
อนุมตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศส านกังาน 
ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการ                 
ในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
อนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

17. ด าเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดท าและให้ข้อมูลที่
เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะมีการหารือกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

18. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ 

19. พิจารณาอนมุตัิคูม่ือในการปฏิบตัิงาน ขอบเขตและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไป
ตามขัน้ตอนอยา่งมีระบบ 

20. ประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร  กรรมการผู้ จัดการ และกรรมการบริหารทัง้คณะ                    
รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค                 
ในแตล่ะปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้ 
 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหาร 
1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระ                   

การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท        
อีกก็ได้ 

2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

3. กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารง
ต าแหนง่ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร 

4. กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมมีติให้พ้นจากต าแหนง่ 
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท  การลาออก ให้มีผลตัง้แต่

วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
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6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ                     
เข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 
 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ านาจ  

และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการ
ในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการ
ดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 คน มีรายช่ือดงันี ้

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
หมายเหต ุ :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การสรรหา 
 

1. จดัท า นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จดัการ ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซบัซ้อน
ของธุรกิจ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความ เช่ียวชาญ            
เพื่อให้บคุคลดงักลา่วด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการ  

3. ผู้อ านวยการอาวุโสและผู้ อ านวยการ โดยเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อ           
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้พิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฏบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฏหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้ไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมาย
กฏหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท จะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอย่า งเพียงพอเก่ียวกับบคุคล         
ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

4. ดแูลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้อ านวยการ 
และผู้ บ ริหา รระดับสูง  ในกรณีที่ ก รรมการผู้ จัดการห รือผู้ บ ริหา รระดับสูง เก ษียณอายุ  ลาออ ก  ห รือ                               
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถ ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการ             
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สรรหาฯ จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัท               
เพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก ากับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากร                  
ให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจที่เหมาะสม 

5. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมก าร              
ที่ครบวาระ 

6. พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน 

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

8. พิจารณารูปแบบและจัดท าแผนการพฒันากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ านวยการ
อาวโุสและผู้อ านวยการ เพื่อพฒันาความรู้ของทัง้บคุลากรชุดปัจจุบนัและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทบทบาท
หน้าที่และพฒันาการตา่งๆ ท่ีส าคญัเช่นสภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม กฏเกณฑ์หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทเป็นต้น 

9. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

10. ให้ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้ อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ               
ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
การก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด 
หลกัเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ 
ผู้ อ านวยการอาวุโสและผู้ อ านวยการ รวมทัง้การปรับเงินเดือนของกรรมการผู้ จัดการ ผู้ อ านวยการอาวุโสและ
ผู้อ านวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิต่อไป แล้วแต่
กรณีทัง้นีค้า่ตอบแทนกรรมการควรอยูใ่นลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรมรวมถึง พิจารณา
แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท 
และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

2. จดัท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ ผู้ อ านวยการอาวุโสและผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปีและน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                

3. เปิดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท ารายงานการก าหนด
คา่ตอบแทนดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
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4. พิจารณากลัน่กรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร 
5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ               

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 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 2562 
 

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 าหรับการลงทนุรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท
ในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการด าเนินธุรกิจ โดยทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท       
ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีส าหรับงวดบญัชีปีถดัไปในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุายนของทกุปี 
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(6) คณะผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธวชั  เมธากลุวฒัน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 

3. นายชชัวาล  อศัวกนกศิลป์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย สปีอ้งกนัสนิม 

4. นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายวิโรจน์ พานเที่ยง ผู้จดัการฝ่ายขาย สอีตุสาหกรรมและสเีคลอืบไม้ 

6. นายสนัทิฏฐ  อปุถมัภ์ ผู้จดัการฝ่ายขายโครงการ 

7. นายธีรดล จนัทร์อาหาร ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

8. นางสาวจรีุรัตน์ ผิวออ่น ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายจดัซือ้ 

9. นางสาวชนิดา แสงทองศรีกมล ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/สมหุบญัชี 

10. นางยพุดี คูเ่พช็ร์งาม ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรการ  
หมายเหต ุ    :   นายศิวา นาคธารีย์ อธินนัท์ ออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการอาวโุส โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 

 นายชวลิต สวุตัดิกลุ อธินนัท์ ออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 31  ตลุาคม 2561 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 

1. น าเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 
2. วางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริหาร 
3. ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
4. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
5. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทนุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท (รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิ) 
6. มีอ านาจในการจ้างงาน แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ก าหนดอตัราค่าจ้าง 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.) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิรายการ      
ในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการ
ดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                        
ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็น
บคุคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวตัิกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 
รวมทัง้ไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง                     
มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟอ้งร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี ้
 

(1) กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจะคดัเลือกบุคคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ตลอดจนไม่น าเสนอ         

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเข้าด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า ( 5) คน                   
โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท 
จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

2. กรรมการบริษัทไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่ควรเกิน 5 บริษัท 
3. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อย

กวา่ 3 คน 
4. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

4.1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
4.2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ               
4.3. ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
4.4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ                 

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ                 
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหนง่ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

6. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกมาถึง
บริษัท 
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7. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง           
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

8. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนมุตัิ
เลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเก่ียวกบับริษัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายเก่ียวกบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการ 

9. ที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

10. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 
(2) กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบในการสอดสอ่งดแูลคณุภาพความน่าเช่ือถือของระบบบญัชี 
ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานการทางเงินของบริษัท 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2.1) มีคณุสมบตัิตามที่กฏหมายที่เก่ียวข้องก าหนด โดยเฉพาะกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฏหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(2.2) มีกรรมการจ านวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาและแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น                   

ของบริษัท 
(2.3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่

ก าหนดในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการวา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณุสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้
ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(2.4) กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย            
1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท า
หน้าที่ในการ สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

(2.5) ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ได้เพียงคณะเดียว 
(2.6) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง

เป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหารหรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ที่เก่ียวข้องหรือ                
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

(2.7) ผู้จดัการฝ่ายงานตรวจสอบภายในหรือเลขานกุารบริษัทเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งต้องมีจ านวนกรรมการอยา่งน้อย 3 คน ซึง่ประกอบด้วย 
(3.1) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการ            

1 คน (โดยต าแหนง่) และกรรมการอิสระ 1 คน 
(3.2) ผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(3.3) กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ           

บริหารความเสีย่ง 
 

(4) คณะกรรมการบริหาร 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

(4.1) คณะกรรมการบริหารได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ซึง่จะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึง่และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอก
อีกจ านวนหนึง่ก็ได้ 

(4.2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยสามคน 
(4.3) คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

 
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
(5.1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนอยา่งน้อย 3 คน 
(5.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไมจ่ าเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท 
(5.3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ 
(5.4) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุน าสง่เอกสารประกอบการประชมุ 
และบญัทกึรายงานการประชมุ 

 
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม              
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ            
รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านักงาน ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ           
สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา           
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ               
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย         
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว               
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่                            
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง     
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้  เ ว้นแต่จะไ ด้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่ น้อยกว่า  2 ปี  ก่ อนวันที่ ยื่ นค าขออนุญาต                                
ตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น                    
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม         
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ                
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ มีวิสยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลาให้กบับริษัทเพื่อจะได้ปฏิบตัิหน้าที่             
อยา่งเต็มที่ และมีอ านาจในการตดัสนิใจอยา่งอิสระเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงไม่มีลกัษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังาน กลต.
ก าหนดเป็นไปตามฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่
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3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทา่ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

4. กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า              
5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า                  
5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทา่นดงักลา่ว 
 

คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้าม                 

ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัทท่ีก าหนดไว้ดงันี ้

1. เป็นกรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า
จากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน              
ในบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้น            

ที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการ                
จดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บตุร เป็นต้น) 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง (หมายความ
รวมถึง ผู้ที่มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบับริษัท จนท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น ลกูค้า 
เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั เป็นต้น) หรือญาติสนิทกบับคุคลดงักลา่ว 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือต าแหนง่หน้าที่และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่ใดๆ รวมถึงไม่
มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะท าให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พงึจะเป็น 

8. สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตัง้ใจที่จะเพิ่มพนูความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธิผลในการท างาน 
 

คุณสมบัตคิณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุร กิจ

ของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทอยา่งเต็มที่ 

2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
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คุณสมบัตคิณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิดงันี ้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นอย่างดี              
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและ               
ปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

2. คณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดักฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฏหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ              
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประ โยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่              
จะแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 
คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ต้องมีจ านวนกรรมการอยา่งน้อย 3 คน ซึง่ประกอบด้วย 
1. กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ              

1 คน (โดยต าแหนง่) และกรรมการอิสระ 1 คน 
2. ผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่งกรรมการบริหารความเสี่ยงคดัเลือก

สมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหนง่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งกรรมการบริหารความเสีย่ง
ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
       ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 

 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 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
    ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ - 6,000 บาท 
    กรรมการสรรหาฯ - 4,000 บาท 

 
 

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

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

 รอบบัญชีปี 2562 
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) 

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

เบีย้ประชมุกรรมการ   8 870,000  7 736,000 
คา่ตอบแทน   4 740,000  4 780,000 

รวม    1,610,000   1,506,000 
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(ข)  คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
    บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนส า รอง          

เลีย้งชีพ เป็นต้น โดยไมร่วมคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริหารและผู้บริหาร 

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

 รอบบัญชีปี 2562 
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) 

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

             เงินเดือน        5 9,977,385      4 7,005,114 
        

รวม    9,977,385   7,005,114 

 
 
สถิติการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผา่นมา 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้หมด 11 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม         
ของกรรมการมีดงันี ้
 

 รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 

1. ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 11/11 ครัง้ 
2. พลต ารวจโท สมคิด  บญุถนอม 11/11 ครัง้ 
3. นายธีรชยั ลนีะบรรจง 11/11 ครัง้ 
4. นายโชคชยั เนียมรัตน์ 10/11 ครัง้ 
5. นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง/1 7/11 ครัง้ 
6. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 10/11 ครัง้ 
7. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ 11/11 ครัง้ 
8. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล/2 9/11 ครัง้ 
 
หมายเหตุ :  /1 นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 30 ตลุาคม 2561 
                     /2 พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สิงหาคม 2561 
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8. การก ากับดูแลกจิการ 
 
ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเ ก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง                   

ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ดงันี ้
 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders)  
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ          

นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ 
สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการร่วม
ตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี                 
การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น  
นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนบัจากวันสิน้สุดรอบบญัชี             
ในแต่ละปี พร้อมทัง้จัดส่งหนงัสือนัดประชุมภาษาไทยและหนังสือนัดประชุมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติ และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน         
ก่อนการประชมุ และลงประกาศหนงัสอืพิมพ์เพื่อแจ้งวนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัก่อนที่จะถึง
วนัประชมุ โดยในแตล่ะวาระการประชมุจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธ์ิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท า
ใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้ น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน                
การลงมติไมค่วรมีวิธีที่ยุง่ยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป เช่น สถานที่จดัประชุมผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการ
เดินทาง เป็นต้น 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะ                
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่         
ทีเ่ดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวนัและเวลาที่เหมาะสม 

4. ในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม              
ในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้นี  ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีกรรมการและผู้ บริหาร                      
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 

5. ส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

6. สง่เสริมให้กรรมการของบริษัททกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

7. จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับแต่ละวาระ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้
กรรมการ 
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8. ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ              
ผู้ ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

9. สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือ
ร้องรียนภายหลงั 

10. หลังเสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะท าการแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที               
ก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือหุ้น           
ทกุครัง้ โดยมีเนือ้หาที่ประชุมถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนน       
นบัทกุๆ วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจดัสง่
ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้น              
ในวนัเดียวกนัหรือวนัท าการถดัไปผา่นระบบ setlink ของตลาดหลกัทรัพย์ และ website ของบริษัท 

 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
นอกจากการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึน้กับ            

ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้นรายย่อย รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติให้ได้รับการปฎิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนวปฎิบตัิดงันี ้

1. จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้น ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั และ
เผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วนั ก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งหนงัสือเชิญ
ดังกล่าวประกอบด้วยระเบียบวาระ เหตุผลประกอบและความเห็นของกรรมการแต่ละวาระ และเอกสาร                  
ที่เก่ียวข้องอื่นๆ เช่น แบบลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าประชุมต้องแสดงตนก่อนเข้าประชุม             
หนงัสอืมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ และแผนท่ีของสถานท่ีประชมุ เป็นต้น 

2. แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ  
3. ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้สิทธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตัง้แต่วาระที่ได้               
เข้าประชมุและออกเสยีงเป็นต้นไป 

4. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น
ล่วงหน้า และเผยแพร่ทาง website ของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อ             
ขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และ
ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกในการน า เสนอวาระดังกล่าวเ ข้าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น                          
โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้สามารถ            
เสนอให้เพิ่มวาระการประชมุได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน  
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6. ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ รายงานเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการ              
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม  

7. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์            
ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมสาและงบการเงินประจ าปี  

8. ก าหนดให้กรรมการทกุคนรายงานการมีสว่นได้สว่นเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้  และบนัทึกไว้ใน
รายงานการประชมุคณะกรรมการ และดแูลให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนัน้ๆ 
 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  
บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนกังานและ

ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก อาทิ คูแ่ขง่ขนั คู่ค้า และลกูค้าเป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ให้
ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
1. นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่พนกังาน  

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อพนกังาน เนื่องจากพนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่จะท าให้บริษัทฯประสบความส าเร็จ        
จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมทัง้ในด้านต่างๆ เช่น ผลตอบแทน สวสัดิการ ตลอดจนพฒันา
ศกัยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่วจึงมีหลกัปฏิบตัิตอ่พนกังานดงันี  ้

(1) บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดให้มี             
อาหารกลางวัน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม                
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและรถรับ-สง่ พนกังาน เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้  โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ กระท าโดยความเป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ 
ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 

(3) ปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
(4) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้และความเป็นธรรมของพนกังาน 
(5) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 
(6) ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงทุกคน             

เพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถของพนกังานเพื่อให้พร้อมกับการท างานและรองรับการเติบโตขององค์กร          
ในอนาคต 
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2. นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่ลกูค้า  
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้า และได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าดงันี ้

(1) บริษัทยดึมัน่การผลติสนิค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า  โดยจดัให้มีระบบการควบคมุดแูล
ในกระบวนการผลิต รวมถึงให้ความส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การบริการลกูค้า รวมถึง
การตรวจสอบคณุภาพสนิค้าและการบริการหลงัการขายที่มีคณุภาพ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

(2) จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลและปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 
(3) จัดให้มีระบบการควบคุมและดูแลรักษาความลบัของลูกค้าเสมือนเป็นความลบัของบริษัทฯ และไม่น าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์สว่นตน หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยบมิชอบ 

3. นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น  
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

(1) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและ         
แสดงความเห็นอยา่งอิสระ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะตอบ ข้อซกัถามและให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหุ้น 

(2) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัของวิชาชีพ ด้าวยความระมดัระวงั 
รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย โดยมุ่งมัน่ที่จะสร้างผลการด าเนินงานที่ดี การเจริญเติบโต        
ที่มัน่คง เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(3) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอยา่งเทา่เทียมถึงแนวโน้มและกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลู
ที่เป็นความจริง 

(4) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน รายงานทางบญัชีและรายงานอื่นๆ 
อยา่งครบถ้วน              
 

4. นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน   ที่เป็นธรรม และ               

ไมใ่ช้วิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 
 

5. นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ตามสญัญาและ/หรือข้อตกลงที่ท าร่วมกัน ภายใต้เง่ือนไข            

ทางการค้าที่เป็นธรรม และเหมาะสม ซื่อสตัย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนพืน้ฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์                 
โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

(1)   มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการอย่างโปร่งใส ตามกระบวนการคดัเลือกของแผนกจัดซือ้ โดยการให้
ข้อมลูที่เทา่เทียมกนัและคดัเลอืกคูค้่าด้วยความยตุิธรรม 

(2)   ไมเ่รียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์อื่นใด ท่ีไมส่จุริตในการประกอบธุรกิจกบัคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้
(3)   ในกรณีที่มีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือ รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า 

และ/หรือ เจ้าหนี ้และน าเข้าสูก่ระบวนการของสืบสวนตามหลกัปฏิบตัิของนโยบายต่อต้านทตุริตและคอร์รัปชัน่ของ
บริษัท 
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(4)  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าหนีเ้สมือนคู่ค้าที่มีความส าคญัยิ่ง ดังนัน้ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิให้สอดคล้องกับ            
ข้อผูกพันทัง้หลายตามสญัญาที่มีอยู่กับเจ้าหนีต้ลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหนีเ้กิด             
ความเสียหายและหากมีเหตอุนัจะท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนีล้ว่งหน้า       
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่วซึง่รวมถึงเง่ือนไขค า้ประกนั การบริหารเงินทนุ และการผิดนดัช าระหนีร่้วมกนั 
 

6. นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม สงัคม และ/หรือ ชมุชน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบังคบั           

ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมข้างเคียง ด้วยการ
ก าหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้ ซึง่ที่ผ่านมา บริษัทยงัไมเ่คยได้รับการร้องเรียนใดๆ 

 
7. นโยบายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน  

บริษัทฯ ปฏิบัติและให้ความส าคัญต่อผู้ ให้กู้  และคงรักษาความสัมพันธ์อันดี  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและเช่ือถือ                
และให้เกียรติตอ่ผู้ให้กู้ตามสญัญาที่ผกูพนั 
 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมูล             
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ             
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) มีกลไลในการดูแลและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคญัหรือให้ข้อมูลเกินจริง และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ 

(2) เปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางตา่งๆ 
เช่นรายงานประจ าปี  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และ website ของบริษัทฯ เป็นต้น 

(3) บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้านกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น            
โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น การรายงานผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และ website ของบริษัทฯ เป็นต้น  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นการติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุ         
ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถติดตอ่ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-
6 และ 092-258-5999 

(4) เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของ
คณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี และ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) 

(5) เปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ 
(6) เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมาไ ว้ในรายงานประจ าปี และ แบบแสดง

รายการข้อมลูประจ าปี (56-1) 
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(7) นอกจากเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทฯ ยงัเปิดเผยข้อมลูผา่นช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ  

(8) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องทุกท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือ       
ของบคุคลที่มีความเก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย             
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน        
30 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลงการมีสว่นได้เสยี นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการซือ้-
ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบ 

(9) บริษัทฯ จัดให้มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)                    
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลู และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

(10) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชี  
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ 

 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และ          
ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น าซึง่เป็นท่ียอมรับ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้ด้าน
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 
นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบั และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวทาง      
ที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด  

กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไมเ่คยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอก
ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

กรรมการอิสระของบริษัท ณ ทกุทา่นมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ        
ที่ ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไมม่ีกรรมการอิสระท่านใดด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท รวมทัง้ ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกวา่ 2 บริษัท  
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นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกบัการก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการนัน้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3                
โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นีก้รรมการของบริษัทฯ มีวาระการ
ด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจได้รับเลอืกตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเข้ามาเป็น
กรรมการอีกวาระ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอ านาจ
โดยไม่จ ากัด และได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้การประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 
 

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(2.1) นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูล 

คณะกรรมการของบริษัทค านงึถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (The Principles 
of Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริษัทมีการก ากบัดูแลกิจการ              
ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูให้กับสาธารณะและผู้ ถือหุ้น
อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสี่ยง
บริษัทพยายามควบคมุและบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด โดยค านงึถึงเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั และ
ด ารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ 
(2.2) ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
- ก าหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 
- ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอให้เป็นไปตามแผนงาน                

เพื่อบรรลเุปา้หมายที่วางไว้ 
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ เพียงพอและติดตามอย่างสม ่าเสมอ อนึ่ง โดย บริษัท แกรนท์        

ธอนตนั จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจ าปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ส าคัญ           
ในระบบดงักลา่ว 

- ดแูลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ 

(2.3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมลูภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน โดยในการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการ 
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ระหว่างกันนัน้ ทัง้นี  ้การอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท          
ความยตุิธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี ้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียหรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดงักลา่วจะไมส่ามารถมีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะ
ดงักลา่วได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกนัที่เข้าข่ายตาม
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  ข้อก าหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของ                   
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัก าหนดแนวทางในการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยก าหนดให้เฉพาะ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้  ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ เท่านัน้ โดยทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ทุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่น ามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบ  
(2.4) ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัท         
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ 
มีระบการควบคมุภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ  

 การควบคมุภายในองค์กร 
 การประเมินความความเสีย่ง 
 การควบคมุการปฏิบตัิงาน 
 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
 ระบบการติดตามตามกรอบแนวทางปฏิบัติ ด้ านการควบคุมภายในของ  COSO                    

(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี

ประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง
ชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตาม 
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้            
ยงัมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร          
สายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนัน้ บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได้ท าการประเมิน
และทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีประจ าปีและไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง            
ที่ส าคญัในระบบดงักลา่ว                                
(2.5) การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการได้อนมุตัิจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบสม ่าเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสทิธิภาพ 
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(2.6) จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างค่านิยมเก่ียวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธ รรม              

ขององค์กร จึงได้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึง            
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีสว่นได้เสีย และสงัคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขดัจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขดัต่อกฏหมายด้วย โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณ       
ทางธุรกิจไว้ดงันี ้

(2.6.1) หลกัการในการด าเนินธุรกิจ 

 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
(2.6.2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 การใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า    
(2.6.3) ความรับผิดชอบบริษัทฯ และทรัพย์สนิของบริษัทฯ     

 การปกปอ้งทรัพย์สนิของบริษัทฯ  

 การจดัท าเอกสาร 

 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 ทรัพย์สนิทางปัญญา 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน 

 สทิธิมนษุยชน 
(2.6.4) การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน 

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 

 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 
(2.6.5) การดแูลให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ  
(2.6.6) การรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
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(2.7) การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจ านวน 3 คน จากจ านวน

และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 คน กรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562             
ซึง่มากกวา่ หนึง่ (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะช่วยถ่วงดลุอ านาจของกรรมการบริหาร 
(2.8) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัที่สงูเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณุสมบตัิ
ตามที่บริษัทต้องการได้ ส าหรับคา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
โดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะคน 
(2.9) การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(2.9.1) คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี และมีการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้นัน้ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ี
ประชมุต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด  
(2.9.2) คณะอนกุรรมการ 

(2.9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั ง้ที่  2/2550 เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2550 ไ ด้มีมติแต่งตั ง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  มีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน และเป็น
คณะกรรมการอิสระทัง้ 3 คน  กรรมการตรวจสอบ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และด ารงต าแหน่ง
ไมเ่กิน 3 วาระ ติดตอ่กนั หรือไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการ
แต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นในปี ถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอช่ือและแตง่ตัง้ เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ คณะกรรมการบริษัทจะ
ทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้ นัน้ เป็นการประจ าทุกๆปี  โดยอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อย 4 ครัง้ในแตล่ะปี เป็นรายไตรมาสซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าในแตล่ะปี 

(2.9.2.2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีณ้ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน         
3 คน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
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สม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า             
ในแตล่ะปี เพื่อประเมินความเสีย่งการการควบคมุความเสีย่งของบริษัท 

(2.9.2.3) คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2550 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2562 มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ จดัการประชมุคณะกรรมการบริหารอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อย 4 ครัง้ใน
แตล่ะปี เป็นรายไตรมาสซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี 

(2.9.2.4) คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 มีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  คณะกรรมการสรรหาต้องดแูล
เร่ืองแผนสบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ระดบัผู้อ านวยการขึน้ไป และประเมินผลการปฎบตัิหน้าที่
ของกรรมการทกุคนในการที่จะมกีารด ารงต าแหนง่ตอ่เมื่อครบวาระ โดยอ านาจหน้าที่  ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อ 9.2  เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(2.10) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การด าเนินธุรกิจที่ส าคญัและการก ากบัดแูลกิจการ งบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 
และรายงานประจ าปี โดยการจดัท างบการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกนโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการ       
ที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
(2.11) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้จดัให้คณะกรรมการท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและประเมินคณะกรรมการ
รายบคุคลเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ท าการ
วิเคราะห์และ หาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทางานของคณะกรรมการตอ่ไป 

 
หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะ

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ประกอบด้วย 6 เร่ือง ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การประชมุคณะกรรมการ 

 การท าหน้าที่ของกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
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กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท จดัสง่แบบประเมินผลให้คณะกรรมการด าเนินการประเมินผ่าน
ระบบ Google document. 

 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท รวบรวมผลการประเมิน และจดัท ารายงานสรุปผลการประเมิน
และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานตอ่ไป 
 

ทัง้นีใ้นปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย สรุปได้ดงันี ้
 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (%) 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ
กรรมการรายบคุคล (%) 

1. คณะกรรมการบริษัท 94.87 90.09 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 94.17 90.15 
3. คณะกรรมการบริหาร 72.22 80.30 
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 94.44 92.18 
5. คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
93.17 90.36 

 

(2.12) การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์          

ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ
อยา่งสม ่าเสมอ และน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทต่อไป ทกุครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ สว่นส านกั
เลขาฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัการน าเสนอ
แนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม ่

 
       หลกัสตูรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูได้เข้าร่วมสมัมนาในปี 2561/2562  มีดงันี ้

วันที่ 
จ านวน

ช่ัวโมง/วัน 
หัวข้อการอบรม/สัมนา สถาบันท่ีจัดอบรม 

12/11/2561 8 ชม. Director Accredtation Program รุ่นท่ี 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

19/10/2561 8 ชม. Company Reporting Program – CRP รุ่นท่ี 
22/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

26/09/2561  Enhancing Good Corporate Governance based 
on CGR Scorecard 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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วันที่ 
จ านวน

ช่ัวโมง/วัน 
หัวข้อการอบรม/สัมนา สถาบันท่ีจัดอบรม 

1/02/2562 8 ชม. Board Reporting Program รุ่นท่ี 28/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

30/05/2562,6,13 และ  
20 /06 /2562 

32 ชม. Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี
33/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
(2.13) การวางแผนสบืทอดต าแหนง่งาน (Succession Plan) 

คณะกรรมการก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง        
ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนกังานวางใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่าง
ทนัท่วงทีหากต าแหน่งส าคญัดงักลา่วว่างลง โดยบริษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีประวตัิกระท าผิดตาม
กฎหมายในระยะ10 ปีย้อนหลงัก่อนวันยื่นค าขออนุญาต รวมทัง้ไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย ไม่เป็นบคุคลที่ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนงัสอืเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยู่
ระหวา่งตดัสนิ 
(2.14) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการตอ่ต้านทจุริต 

บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และ          
มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ของบริษัทฯ     

ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทจุริต” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ดงันัน้ DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมัน่ในการต่อต้าน         
การทจุริตคอร์รัปชัน่โดยตระหนกัดีวา่ การทจุริตและการคอร์รัปชัน่นัน้เป็นภยัร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและ
เป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

บริษัทฯ ได้จัดท าแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้ยื่นแบบประเมินตนเอง
ดงักลา่ว ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ                 
(CAC Council) ดงักลา่ว เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่ว จะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง 
ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และในปี 2562 บริษัทฯ                    
ได้ด าเนินการยื่นต่ออายแุละได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) วนัที่ 5 สิงหาคม 
2562 ซึง่ใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติรับรอง 
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เพื่อให้มัน่ใจวา่ DIMET มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ
ที่เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการ
ทางธุรกิจทีอ่าจมีความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จดัท า 
“นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และ
พฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 
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นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น                        

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการ
กระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึ น้กับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม                   
โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์
ที่สามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้
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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 าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

 
 

บริษัทยงัก าหนดข้อพงึปฏิบตัิใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ืองการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น               
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การใช้ข้อมลูภายในและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบตัิ
ตอ่พนกังานความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และ การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

mailto:auditcom@dimetsiam.com
mailto:yuppadeek@dimetsiam.com
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ              
ได้อยา่งมีเหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและ
เพื่อให้ทราบจดุออ่นเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุ
ภายในซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

บริษัทได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิเร่ืองการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในเชิงปฏิบตัิ (Anti-Corruption in 
Practice) ให้พนกังานทกุปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้บริหารและพนกังานให้มีจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 
ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชัน่ ตอ่บริษัท และตอ่ตวัพนกังานเอง 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่น าไปสูก่ารเติบโตที่มัน่คงและยัง่ยืนอย่างแท้จริง บริษัทได้จดัตัง้ทีมงานที่ท าหน้าที่
ดแูลด้านนโยบายและด าเนินงานท่ีเยวข้องกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมตัง้แต่ปี 2555 บริษัทได้วางนโยบายและด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

“บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสี มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการ              
ด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขีน้จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจ           
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกบัองค์กร อีกทัง้มี 
จรรยาบรรณ ด้านคณุธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน ไม่ขดัขวางสิทธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไม่ฝักใผ่
ฝ่ายใด 

 

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น          
การคดัสรรวตัถดุิบ ท่ีมีคณุภาพและเหมาะสมกบัมาตรฐานของสินค้า และตระหนกัถึงความปลอดภยั ของพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า 
สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ  ตามแนวปฎิบตัิ
สากล  ทัง้นีบ้ริษัท ยงัมุง่เน้นในการสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่อยูร่่วมกนั” 
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โครงสร้างการปฏิบัตงิานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต 

บริษัทฯ ค านงึถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการก ากับดูแลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต โดยค านึงถึงผู้มีส่วน      
ได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ คู่แข่งขนั          
คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และชมุชน เป็นต้น 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัก าหนดข้อพึงปฏิบตัิในเร่ือง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ือง          
การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น             
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติ          
ตอ่พนกังาน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  
 
การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินงานตามปริญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยข้อมลู
ที่น าเสนอผ่านสื่อหรือผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการน าเสนอโดยไม่ละเมิดสิทธิ น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เที่ยงตรง และค านึงถึง             
ความเสมอภาค เทา่เทียมและยตุิธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมบริษัทได้จดัสนบัสนนุและสง่เสริมการจดักิจกรรมตา่งเพื่อให้พนกังาน               
ได้มีสว่นร่วมในการท าประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

(1) กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

(2) โครงการบริจาคสใีห้กบัวดั โรงเรียนและสถานท่ีตา่งๆ  
เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายสี  ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนและการบริ จาคสีเพื่อ               

ท าประโยชน์ให้กบัสงัคม อาทิเช่น 
 

ล าดบัท่ี วนัท่ี ช่ือ ผูร้บั ประเภท 

E18-001 09/01/2561 โรงเรยีนวฒันราษฏศ์กึษา สทีาอาคาร 
E18-002 09/01/2561 ศนูยก์ารเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นไกรเกรยีง สทีาอาคาร 

E18-003 22/01/2561 มสัยดิบา้นคลองลกึ สทีาอาคาร 

E18-004 25/01/2561 ส านกังานเทศบาลนครเชยีงใหม่ สทีาอาคาร 

E18-005 10/02/2561 วดัแสนภุมราวาส สทีาอาคาร 

E18-006 13/02/2561 วดัแสงธรรมบุราราม สทีาอาคาร 

E18-009 18/04/2561 สมาคมจติวทิยาความมัน่คงแห่งประเทศไทย   สทีาอาคาร 

E18-010 24/04/2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ สทีาอาคาร 

E18-011 11/05/2561 วดัโคกสนีอก  สทีาอาคาร 

E18-013 14/05/2561 โรงเรยีนบา้นโคกเพชร (บญุเหลอืคุรุราษฎรบ์ ารุง) สทีาอาคาร 

E18-014 16/05/2561 โรงเรยีนบา้นถิน่ทอนเหนือ สทีาอาคาร 

E18-015 16/05/2561 โรงเรยีนบา้นดอนขนุพฒันา สทีาอาคาร 

E18-016 17/05/2561 วดัไทยเจรญิ สทีาอาคาร 

E18-017 13/06/2561 โรงเรยีนบา้นโคกกลาง สทีาอาคาร 

E18-018 14/06/2561 วดัแก่งตอย สทีาอาคาร 

E18-019 20/06/2561 วดัชา้งคลอด สทีาอาคาร 

E18-021 12/07/2561 วดัท่าพร ุ สทีาอาคาร 

E18-022 06/08/2561  โรงเรยีนบา้นดงกะเชา  สทีาอาคาร 

E18-023 05/09/2561 โรงเรยีนบา้นยางโลน้เจรญิราษฎไ์พบลูย ์ สทีาอาคาร 

E18-024 27/09/2561 สถานีดบัเพลงิบางซ่อน สทีาอาคาร 

E18-025 
05/10/2561 กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดั

สมุทรปราการ 
สทีาอาคาร 

E18-026 10/10/2561 วดัพระธาตุหลวงเวยีงจนัทร ์ สทีาอาคาร 

E18-027 29/11/2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ สทีาอาคาร 

E18-030 24/12/2561 วดัสว่างบรูพาราม สทีาอาคาร 
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ในการสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินการ          

ให้บรรลวุตัถุประสงค์ อีกทัง้ยงัช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ           
และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนัน้บริษัทฯ จึงจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ            
อิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคมุภายในให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 
บทบาทหน้าที่ของผู้ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติเร่ืองต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ                
การควบคมุภายในที่สง่เสริมการบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล  และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน        
ที่เก่ียวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ตัง้ไว้ ภายใต้หลกัการก ากับดูแล        
กิจการท่ีดี 

บริษัทฯ ได้จัดท า คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลมุหลกัการในการด าเนินธุรกิจ ความขดัแย้งทางธุรกิจ             
ทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั ความรับผิดชอบของบริษัทฯ การปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย การดแูล         
ให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ  และนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นขึน้ในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงเร่ือยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท าการทบทวนและปรับปรุงล่าสดุและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2561 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย       
ที่อยู่ในกฎบตัรต่างๆ สอดคล้องกับ หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code                    
ซึง่ส านกังาน 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 จัดให้มีกระบวนการ          
ในการเลื่อนต าแหน่งพนกังาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกบัสดัสว่นการขึน้เงินเดือนของพนกังาน  ตลอดจนแผนในการ
พฒันาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง                  
ในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดในต าแหนง่งานท่ีส าคญั (Succession plan) 

 
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จดัท าตารางประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดบัของ
ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลมุความเสี่ยงด้านกลยทุธ์   
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(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการแต่งตัง้คณะท างานความเสี่ยง                       
ซึง่ประกอบด้วยผู้จดัการแตล่ะแผนกในการพิจารณาประเมินและจดัการความเสีย่งสร้างความตระหนกัในเร่ืองของความเสี่ยงให้
เกิดขึน้ ซึง่ถือเป็นพฒันาการท่ีส าคญั  

นอกจากนี  ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดท ารายงานการติดตามความเสี่ยงทุกไตรมาส               
เพื่อให้การบริหารความเสีย่งมีประสทิธิภาพและทนัต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ มีการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ 

 
3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลมุกระบวนการต่างๆ           
อยา่งเหมาะสม ทัง้ในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารงานทัว่ ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และ
ล าดบัชัน้ การอนมุตัิในแตล่ะดบัอยา่งชดัเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ านาจด าเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนมุตัิออกจาก
หน้าที่การบนัทึกบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน ออกจากกนั เพื่อเป็นการถ่วงดลุและ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้
สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจดัการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่บริษัทฯ  ตัง้ไว้โดย
กิจกรรมการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะถกูน าไปใช้ในทกุระดบัขององค์กร 

 
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ จดัท าข้อมลูที่ใช้ในการด าเนินการ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นข้อมลูที่มีคณุภาพมาจากทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้  ตลอดจนพนักงาน                   
ทกุระดบัต้องสือ่สารข้อมลูให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง เหมาะสม เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน 

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

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทางหลกั และการด าเนินการกรณีมีการ                 
ชีเ้บาะแสเพื่อให้บคุคลต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสที่เก่ียวข้องกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต
แก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภยัผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนหรือ           
หวัน่เกรงตอ่อิทธิพลใดๆ 

 
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการควบคุมภายในยงัด าเนินต่อไปอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน  เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ            
ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และท าหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้เพื่อป้องกันความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ได้ระหวา่งบริษัทฯ กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์
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อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทฯ                        
ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

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

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

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

ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตที่เป็นนยัส าคญัในเร่ืองของความบกพร่องของการควบคมุภายใน  หรือความสามารถในการ
ปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนกังานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้องเช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง                     
และเป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายมานิตย์ กู้ ธนพฒัน์ และ พลต ารวจตรี ประภาส      
ปิยะมงคล    เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบญัชี และเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  

ในรอบปีบญัชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ       
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ             
อย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี ทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
จ านวนครัง้ประชมุ 

นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล    คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 
หมายเหต ุ :  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 
    โดยมี นางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

   พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ  มผีลตัง้แต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 
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สรุปสาระส าคญัในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้  

 
การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  ทัง้งบการเงิน              
รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ซึ่งผู้สอบบญัชีไม่พบประเด็นปัญหา           
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองเหล่านี  ้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับกระบวนการท างาน              
ที่มีความส าคญั อีกทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุ เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบญัชีประจ าปี รวมถึง
เพื่อสอบถามเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบญัชีที่ส าคญั มาตรฐานบญัชี ความเพียงพอของ การเปิดเผย
ข้อมลู ประสทิธิผลของระบบควบคมุภายในท่ีจ าเป็นในการจดัท างบการเงิน และความเหมาะสมในการบนัทึกบญัชี เพื่อให้มัน่ใจ
ว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป อีกทัง้ได้มีการประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครัง้ เพื่อให้
มัน่ใจว่าผู้ตรวจสอบบญัชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าที่  หรือรายงานเหตกุารณ์หรือ
ความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน 

 
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน ทัง้จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอก
และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทัง้สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เก่ียวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี             
และระบบควบคมุภายในที่พิจารณาเร่ืองการด าเนินงาน การทุจริต และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ          
ได้น าข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบญัชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาด าเนินการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
ท างานของบริษัทฯ เพื่อท าให้มัน่ใจวา่กระบวนการท างานมีการควบคมุภายในท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง 

 
การสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  ในการท ารายการระหว่างกนั
หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เก่ียวกบัการก าหนดเง่ือนไขทางการค้า
โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นธรรม                    
ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยูภ่ายใต้หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว 

 
การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิ 
หรือประเดน็อื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต  เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพ         
ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองการทจุริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมลูความไมเ่หมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ประเด็นอื่นๆ ประจ าไตรมาส 
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ในปีที่ผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ด้รับรายงานข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตหรือข้อมลูความไม่เหมาะสมของ
รายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แตอ่ยา่งใด 
 
การดูแลด้านการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบและนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ             
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี  ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ              
ประจ าไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษา                 
ในด้านต่างๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแก่บริษัทฯ ในเร่ืองที่ส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม          
ความพร้อมตอ่ความเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง 

 
การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ  ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และ
คณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์      
ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้แก่ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบญัชี รับอนญุาต 
ทะเบียนเลขที่ 2785  นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศกัด์         
ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที ่6624 

ผู้ สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด  และ               
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่         
ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทัง้รายคณะและรายบุคคล  โดยสอบทานหน้าที่ในบริบท            
ของบริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์               
และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  จากผลการประเมินประจ าปี 
2562 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ  สว่นในด้านของผลคะแนนรายคณะและ
แบบรายบคุคล เทา่กบั 3.76 และ 3.60  ตามล าดบั จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน าเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้          
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีสว่นได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
บคุคลที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ได้จดัท าขึน้ตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี  ในเร่ืองของ
รายการเก่ียวโยง พบวา่มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ครบถ้วน 
เช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล รวมทัง้ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยไมม่ีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 
 
หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม ซึ่งเป็นเลขนุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นหวัหน้างานก ากับดูแล         
การปฏิบตัิงานของบริษัทและการตรวจสอบภายใน เพื่อก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูล      
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
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11. รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งรายการที่เกิดขึน้เป็นการท ารายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง  ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทมีกรรมการและ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนั ในกรณีของบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน              
ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการท ารายการดงักล่าวว่า เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท            
มีความสมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวข้อง 

 
1. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย 

 
 

 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

ACCT – เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
– มีกรรมการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั

กบับริษัท โดย ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์            
นายธีรชยั  ลีนะบรรจง  และนายโชคชยั  เนียมรัตน์
เป็นกรรมการใน ACCT ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลง
นามใน  ACCT ได้แก่ โดย ดร.ปัญญา            
บญุญาภิวฒัน์  และ นายธีรชยั  ลีนะบรรจง 

1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั ACCT 0.00 270,047 ACCT ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงาน 
โครงการ และออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิม
แบบ Cathodic Protection ส าหรับทอ่ก๊าซใต้ดิน 
โครงสร้างเหล็กใต้น า้ ฯลฯ 

  2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ือง มา
จากการจ าหน่ายสนิค้าให้กบั ACCT 

0.00 288,950  

  3. บริษัทมีรายได้คา่เชา่จาก ACCT 60,000.00 60,000 ใช้เป็นพืน้ที่เก็บสินค้า 

  4. บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียมการ
จดัการจาก ACCT 

168,000.00 168,000 เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารจดัการ 
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หมายเหต:ุ  - บริษัทได้ท าสญัญาให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังานและสถานที่เก็บรักษาสินค้า และสญัญาให้บริการส านักงานกับบริษัทย่อย โดยมีก าหนดเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 

โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน ส าหรับการเชา่พืน้ที่อาคารส านกังานและสถานที่เก็บรักษาสินค้า เดือนละ 5,000 บาท ส าหรับการบริการส านกังานเป็นรายเดือน เดือนละ 13,000 บาท และส าหรับการ
บริการประกนัภยัเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 
2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

ACCT 
(ตอ่) 

 5. บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ จาก ACCT ได้แก่ รายได้จาก
คา่บริการขนสง่ และคา่โทรศพัท์ 

11,010.00 9,297 เพ่ือการบริหารต้นทนุ และให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ 

  6. บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ ACCT 1,079,644.00 952,965 บริษัทให้การสนบัสนนุทางการเงินกบับริษัทยอ่ย 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทัว่ไป 

  7. บริษัทมีรายการดอกเบีย้รับจาก ACCT 63,750.00 73,321  
  8. บริษัทมียอดลกูหนีอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากการให้เชา่

พืน้ที่เก็บสินค้า คา่ธรรมเนียมการจดัการ และ
คา่บริการอ่ืนๆ จาก ACCT 

125,658.00 375,366 เป็นการซือ้ขายที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท 
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2) รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัททีเ่ก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ SUNCOAT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 30 

สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 
 
 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ UWC ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 

2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 
 

 
 

 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

SUNCOAT – เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท 
– บริษัทเข้าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน SUNCOAT  

1. บริษัทจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

112,535,296.00 103,727,297 ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นของ SUNCOAT เป็นผู้ มีความรู้
ความช านาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสี
ทนความร้อน ท าให้บริษัทสามารถพึง่พา
เทคโนโลยีการผลติสดีงักลา่ว สง่ผลให้บริษัท
สามารถขยายตลาดไปยงัสีทนความร้อนได้ 

 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก
การจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

29,639,659.00 22,369,703 

  3. บริษัทซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 46,532,660.00           39,703,500 เป็นวตัถดุบิเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของ 
SUNCOAT โดย SUNCOAT น าเข้าจากญ่ีปุ่ น   4. บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 
16,382,803.00 10,747,636 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

เอือ้วิทยา เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั UWC 38,350.00 39,100.00 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาเสาสง่ไฟฟา้แรงสงู  
จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก 0.00 0.00  

(มหาชน)  การจ าหน่ายสินค้าให้กบั UWC    
“UWC”      
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หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ บจ.ยูดับบลิวซี อ าพัน ไบโอแมส ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 

ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 
 

 

 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกบับจ. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง “IGE’’ ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 

เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 
 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

บจ. เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 1. บริษัทจ าหน่ายสินค้า 6,825 0.00 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาโครงสร้างสถานีไฟฟา้  
ยดูบับลิวซ ี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก 0.00 0.00  
อ าพนั   การจ าหน่ายสินค้าให้กบั  บจ.ยดูบับลวิซี    

ไบโอแมส  อ าพนั ไบโอแมส    

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

บจ. ไอเจน 
เอนจิเนียร่ิง 

“IGE’’ 

– เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท  
– บริษัทเข้าถือหุ้นใน IGE คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14 ของ
ทนุจดทะเบียน IGE  

1. บริษัทมีการจ าหน่าย วสัดอุปุกรณ์กอ่สร้าง 0.00 14,747,963  

 2. บริษัทมีบริการรับเหมาก่อสร้าง 0.00 26,745,298 
  3.บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
0.00 19,763,316 
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม กบับคุคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ให้ความเห็นว่ารายการ          
ระหว่างกันเป็นรายการที่ เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการ        
ระหว่างกนัดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกบัการก าหนดราคา
ให้กบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  มีส่วนได้             
สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั                 
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 โดยสามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภท
เดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้ทางบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์           
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและปฏิบตัิ
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท                 
จดทะเบียนและบริษัทยอ่ย ตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 
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12. ข้อมูลทางการเงนิ 
 
12.1 งบการเงนิ 

(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที่ส าคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2560 
2561 และปี 2562 สรุปได้ดงันี ้
 

รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย 

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6549  จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน 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 ธอนตัน จ ากัด                  
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร          
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย

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

สรุปรายการงบดุล สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.44 8.61% 12.55 7.74% 18.02 5.40% 

ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง 29.96 15.69% 27.05 16.67% 42.13 12.62% 

ลกูหนีก้ารค้าอ่ืน 40.95 21.45% 36.16 22.29% 70.34 21.07% 

สินค้าคงเหลือ 42.64 22.34% 32.25 19.88% 42.08 12.61% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3.47 1.82% 4.10 2.53% 2.78 0.83% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 133.45 69.91% 112.11 69.10% 175.35 52.53% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 5.00 2.62% 5.00 3.08% 1.92 0.58% 

เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 0.33 0.17% 0.33 0.20% 118.63 35.54% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 37.52 19.65% 33.97 20.94% 30.18 9.04% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 0.47 0.24% 0.31 0.19% 0.90 0.27% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 12.77 6.69% 9.76 6.02% 0.31 0.09% 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 1.37 0.72% 0.77 0.47% 6.53 1.95% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57.45 30.09% 50.14 30.90% 158.47 47.47% 

รวมสินทรัพย์ 190.90 100% 162.25 100% 333.82 100% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 6.13 3.21% 17.29 10.66% 10.75 3.22% 

%เจ้าหนีก้ารค้า 54.88 28.75% 49.15 30.29% 64.28 19.26% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1.12 0.59% 0.58 0.36% 0.44 0.13% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9.42 4.93% 9.51 5.85% 15.79 4.73% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 71.55 37.48% 76.53 47.17% 91.26 27.34% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ 1.27 0.67% 0.44 0.27% 0.00 0.00% 

ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 5.74 3.01% 3.21 1.98% 4.18 1.25% 

รวมหนีส้ิน 78.56 41.15% 80.19 49.43% 95.44 28.59% 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 128.73 67.43% 134.48 82.89% 268.95 80.57% 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 20.39 10.68% 20.39 12.57% 154.86 46.39% 

ส่วนเกินเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.72 0.38% 0.72 0.44% 0.55 0.16% 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ส ารองตามกฎหมาย 3.03 1.59% 3.03 1.87% 3.03 0.91% 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (40.70) (21.32%) (76.44) (47.12%) (189.01) (56.62%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 112.17 58.76% 82.17 50.65% 238.38 71.41% 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 0.17 0.09% (0.11) (0.07%) 0.00 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 112.34 58.85% 82.06 50.58% 238.38 71.41% 
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 (ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบก าไรขาดทุน สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 301.92 100% 276.93 100% 333.25 100% 

รวมรำยได้ 301.92 100% 276.93 100% 333.25 100% 

ต้นทนุขายและบริการ 232.29 76.94% 226.68 81.85% 259.93 78.00% 
รวมต้นทุนขำย 232.29 76.94% 226.68 81.85% 259.93 78.00% 

ก าไรขัน้ต้น 69.63 23.06% 50.25 18.15% 73.32 22.00% 

รายได้อ่ืนๆ 1.93 0.64% 1.96 0.71% 1.32 0.40% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 71.56 23.70% 52.21 18.86% 74.64 22.40% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 95.05 31.48% 88.05 31.80% 177.72 53.33% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (23.49) (7.78%) (35.84) (12.94%) (103.08) (30.93%) 

ต้นทนุทางการเงิน 0.48 0.16% 0.31 0.11% 0.15 0.05% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ (23.97) (7.94%) (36.15) (13.05%) (103.23) (30.98%) 

ภาษีเงินได้ 1.24 0.41% (2.39) (0.86%) (9.43) (2.83%) 
ก าไร (ขาดทุน) รวมส าหรับปี (22.73) (7.53%) 38.54 (13.92%) (112.66) (33.81%) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (0.45) (0.15%) 2.51 0.91%) 0.05 0.02 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (23.18) (7.68%) (36.03) (13.01%) (112.61) (33.79%) 

       
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จ       

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (23.33) (7.73%) (35.74) (12.91%) (112.56) (33.78%) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 0.15 0.05% (0.29) (0.10%) 0.05 0.02 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.089)  (0.144) 
 

(0.224)  

มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.50  0.50 
 

0.50  
จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 257.5  268.95 

 
537.90  
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 (ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

ก าไรสุทธิ (23.97) (36.15) (103.23) 
ปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 6.43 5.52 4.53 
คา่เส่ือมสินค้าเคล่ือนไหวช้า และเส่ือมสภาพ 9.26 11.15 0.56 
คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หนีส้งสบัจะสญู (2.45) 1.97 (0.32) 
คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - 83.14 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง - (0.16) (0.10) 
ก าไรจากการขายอปุกรณ์ - (0.77) - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย - - - 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนี ้ - - - 
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 
ต้นทนุบริการปัจจุบนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.37 0.43 0.92 
ดอกเบีย้รับ (0.79) (0.06) (0.24) 
ต้นทนุทางการเงิน 0.48 0.31 0.15 

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (6.12) 2.91 (15.08) 
ลกูหนีก้ารค้าลูกหนีท้ัว่ไป 15.31 2.82 (33.86) 
สินค้าคงเหลือ 2.50 (0.77) (10.39) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.18 (0.64) 1.33 
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า - - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (0.03) 0.70 (5.33) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (0.80) 11.16 (6.54) 
เจ้าหนีก้ารค้าผู้ ค้าทัว่ไป (9.60) (5.79) 15.23 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (0.90) (0.74) 3.07 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.83 1.01 3.21 
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (0.18) - - 

เงนิสดใช้ไปในกิจการด าเนินงาน (9.48) (7.08) (62.96) 
จ่ายดอกเบีย้ (0.20) (0.13) (0.04) 
จ่ายภาษีเงินได้ (0.15) (0.11) (0.43) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (9.84) (7.32) (63.43) 
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน 0.01 1.36 - 
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (1.88) (2.37) (0.61) 
เงินสดจ่ายในการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.16) (0.01) (0.72) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 
เงินสดรับดอกเบีย้ 0.72 0.06 0.24 
เงินฝากตดิภาระค า้ประกนั(เพิ่มขึน้) ลดลง - - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ลดลง - - 3.08 
จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน - - (201.44) 
จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - (0.01) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1.31) (0.95) (199.46) 
เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั 0.26 5.75 - 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ - - 268.95 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1.45) (1.37) (0.58) 
จ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยีมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (1.00) - - 
จ่ายเงินปันผล - - - 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2.19) 4.38 268.37 

เงนิสดสุทธิต้นงวด 29.77 16.44 12.55 
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (13.33) (3.89) (5.47) 
เงนิสดสุทธิปลายงวด 16.44 12.55 18.02 
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.87 1.46 1.92 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 1.22 0.99 1.43 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ (0.13) (0.10) (0.76) 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 4.06 4.13 3.79 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 88.57 87.17 94.89 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 4.79 6.05 6.99 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 75.20 60.00 51.48 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 3.51 3.56 3.67 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 102.61 101.21 97.97 
Cash cycle วนั 61.16 45.44 48.40 

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

อตัราก าไรขัน้ต้น % 23.06% 18.14% 22.00% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (7.78%) (12.96%) (30.93%) 

อตัราก าไรอ่ืน % (0.15%) 0.90% 0.01% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร % 41.87% 20.59% 60.95% 
อตัราก าไรสทุธิ % (7.73%) (12.91%) (33.78%) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (18.85%) (36.77%) (70.25%) 

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

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (11.20%) (20.24%) (45.38%) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % (28.71%) (54.54 (103.58%) 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.45 1.71 1.34 

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

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.7 0.98 0.4 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (22.13) (15.05) (359.66) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ (3.12) (2.48) (35.75) 
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            

ที่ใช้ในงานก่อสร้างตา่งๆ อาทิ โรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขดุเจาะน า้มนัและก๊าซในอ่าว
ไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น  
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ 
Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ ฯลฯ และการป้องกนัการกดักร่อนด้วยระบบ Wax Tape         
ซึง่หากพิจารณาภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2561  ที่ผา่นมา พบวา่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจ าหน่าย
ในประเทศ และตา่งประเทศ คิดเป็นสดัสว่น 99.60 และ 0.40 ตามล าดบั ซึง่รายได้หลกัจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทมาจาก 
3 กลุม่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ รายได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์สอีตุสาหกรรม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.45 ของรายได้รวม รายได้จากกลุม่
ผลติภณัฑ์สทีาอาคาร คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม และรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์อื่นๆ (สีอื่นรวมทัง้รายได้จาก
การรับจ้างผลติและงานบริการ) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.79 ของรายได้รวม 

ในช่วงปี 2560-2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเทา่กบั 303.84 ล้านบาท  278.88 ล้าน
บาท และ  334.57  ล้านบาท  ตามล าดบั และปี 2560 บริษัทขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั  
23.35 ล้านบาท  ปี 2561 ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั  37.33 ล้านบาท และบาท  ปี 2562 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั  112.25 ล้านบาท 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้ 
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากบั 333.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2561 
เทา่กบั 54.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.34 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์และงาน
รับเหมา 
 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 1.32 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าเช่า และ
ดอกเบีย้รับ ขายถงัเก่า และเศษเหลก็ 
 
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเท่ากบัร้อยละ 78.00 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 
คิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 3.85 ทัง้นีเ้นื่องจากการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพรวมทัง้ยอดขายที่เพิ่มขึน้  
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 177.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2561 
จ านวน 89.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 101.85 ซึง่การ เพิ่มขึน้ ของคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.15 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 ซึ่งเท่ากบั 0.16        
ล้านบาท ลดลง เนื่องจากบริษัทฯมีการบริหารกระแสเงินสดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 อัตราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธิ 
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 22.00 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จาก
งวดบัญชีปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.86 ของรายได้จากการขายและบริการ เนื่องรายได้จากสีกลุ่มอุตสาหกรรมและงาน
ก่อสร้างเพิ่มขึน้  
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 112.25 ล้านบาท             
หรือคิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 33.97 ของรายได้รวม 
 
 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้เท่ากับ 333.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2561             
จ านวน 171.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 105.74  โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นผล                 
มาจากสาเหตตุา่งๆ ดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 18.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 
จ านวน 5.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้  ร้อยละ 43.64 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                 
ในปี 2562 

 ลกูหนีก้ารค้าลูกค้าทั่วไปสทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เท่ากับ 70.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบัญชีปี 2561 
จ านวน  -34.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 94.54  เนื่องจากยอดขายและบริการเพิ่มขึน้คิดเป็น
อตัราร้อยละ 19.50 

   บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 58.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน            
35.38 ล้านบาท และลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปที่เกินก าหนดช าระ ในงวดบญัชีปี 2562 เท่ากับ 26.44 ล้านบาท 
ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน 1.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 5.43 สามารถค านวณระยะเวลา
เรียกเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้เทา่กบั 113 วนั และ 98 วนั ตามล าดบั  

 ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้อง ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เท่ากับ 42.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 
จ านวน  15.08  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 55.75 เป็นผลจากยอดขายและบริการเพิ่มขึน้ 

 
บริษัทประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมินผลจากการสอบทานยอดลกูหนีก้ารค้าคงเหลือ บริษัทจะ

ท าการสอบทานความเพียงพอของจ านวนเงินค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญที่ตัง้ไว้กับลูกหนีแ้ต่ละ รายที่มียอดค้างเกินก าหนด              
และมีมลูเหตใุห้คาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้ หรือเก็บได้ไม่เต็มจ านวน โดยค านึงจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและ
ปัจจุบนั รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในสว่นประกอบและปริมาณของลกูหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อยอด
ลกูหนี ้ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะตัง้ค่า            
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวน ยกเว้นกรณีที่คาดว่าจะได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีแ้น่นอน โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 
2562 มียอดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 15.01 ล้านบาท และ 14.69 ล้านบาท ลดลง 0.32 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่น ลดลง 
ร้อยละ 2.15 ทัง้นีฝ่้ายบริหารเช่ือวา่ได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เพียงพอแล้ว 
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 สินค้าคงเหลือสทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เท่ากบั 42.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน 9.83 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.48  เป็นผลมาจากยอดขายที่และบริการเพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 19.50 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 30.18 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 
จ านวน 3.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 11.13 

 
 สภาพคล่อง 
 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวมเท่ากบั 175.35 ล้านบาท และมีหนีส้ินหมนุเวียนรวมเท่ากบั 
91.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.92 เท่า โดยบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเวียนเร็วเท่ากับ 
1.43เทา่ แสดงให้เห็นวา่บริษัท มีสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้จากปี 2561 
 
 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 หนีส้นิ 
 ณ สิน้งวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 95.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน 15.25           
ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.02 ซึง่การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 
 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 239.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากงวดบญัชีปี 2561  จ านวน 156.75 ล้านบาท ซึง่การลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้ น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เป็นผล
จากการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 
 โครงสร้างเงนิทุน 
 บริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้งวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 0.4 เท่า ลดลง จากงวดบญัชีปี 2561                
ซึ่งเท่ากบั 0.58 เท่า การเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลจากการที่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัท
ใหญ่)  เพิ่มขึน้  
 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ ACCT 
 ผลการด าเนินงาน 
 ACCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสีและรับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตัง้ ระบบ
ปอ้งกนัสนิมแบบ Cathodic Protection และการปอ้งกนัการกดักร่อนด้วยระบบ Wax Tape โดยในงวดบญัชีปี 2562  ACCT มี
รายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 2.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 0.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 50.29 โดยมีผลขาดทนุ ก่อนภาษีเงินได้ 0.44 ล้านบาท 
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 ฐานะการเงนิ 
 ในงวดบญัชีปี 2562  ACCT มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 0.55 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 1.18 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 68.22  มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 1.76 ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 0.75 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 29.81 โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.21 ล้านบาท 
 
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลที่อาจมีผลตอ่การด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อ
ปัจจยัความเสีย่ง คือ การลดลงของก าไรตอ่หุ้นเนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 403,430,170.50 บาท 
และมีทนุ จดทะเบียนช าระแล้วเต็มมลูค่าเท่ากบั 268,953,447 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 537,906,894 หุ้น มลูค่า       
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 112.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไร ขาดทนุตอ่หุ้นเทา่กบั 0.223 บาทตอ่หุ้น  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2662 ได้มีมตใินเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้
(1) มติที่ประชุมอนุมัติให้ด าเนินการซือ้หุ้ นสามัญเดิมของบริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากัด ( “IGEN-

ENERGY”) จ านวน 409,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 40 ล้านบาท        
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน บริษัทฯ คาดวา่จะเข้าท ารายการซือ้ขายภายในเดือน
ธนัวาคม 2562 โดยคาดวา่สามารถท ารายการได้เร็วกวา่นัน้ แตเ่ผ่ือเวลาในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขกอ่น 
(Condition Precedent) 

(2) บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัจ านวน 12,244,800 หุ้น ราคาหุ้นละ1.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมดทีช่ าระแล้วของบริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จากผู้ ถือหุ้นเดมิ รวมมลูคา่เป็นเงิน 
20 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายช าระคา่หุ้นแล้วในวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2562 

(3) มติที่ประชมุอนมุตัิ อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิด้วยมติพิเศษแก่การ
โอนกิจการบางสว่นของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ACCT ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 99.98 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2562 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 55  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2559 - ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ  วิศวกรรมไฟฟ้า    ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  ปริญญาโท    กรรมการผู้จดัการ 
 กรรมการผู้จดัการ  สาขาการจดัการ   2553 – ปัจจบุนั บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  University of Texas at Arlington    กรรมการอสิระ 
   ปริญญาเอก   2560 - ปัจจบุนั อุปนายกสมาคมจติวิทยาความมั่นคง 

   จิตวิทยาทางการจดัการ    แห่งประเทศไทย 

   University of Texas at Arlington   2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาโครงการยุทธศาสตร์การกับระบบ 

   ประกาศนียบตัร    พฒันาการน าระบบกักเก็บพลงังาน 

   1. หลกัสตูรกรรมการบริหารระดบัสงู    มาใช้งานพลงังานของประเทศไทย  

       รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007)    กระทรวงพลังงาน 

   2. หลกัสตูร Role of The Chairman   2559 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      RCP  39/2016    กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยุติธรรม 

   3. หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยา     
     ฝ่ายอ านวยการ (สจว.) รุ่นท่ี 109     
   4. หลกัสตูรการบริหารจดัการความ     
     มัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 5     
   5. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู      
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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 

     สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ      
     (วตท.) รุ่นท่ี 19     
   6. หลกัสตูร ABC Difference รุ่นท่ี 7     
   7.  Global Business Leaders (GBL):     
   Cornell University, Business Institute 

รุ่นท่ี 1 
    

        

        



รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report 2019) 

- 102 - 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายธีรชยั  ลีนะบรรจง 48  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2556 - ปัจจบุนั บมจ. เอือ้วทิยา  

 กรรมการ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด    รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา  ปริญญาโท    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 ค่าตอบแทน  คณะบริหารธุรกิจ MBA   ก.พ. 59 - ปัจจบุนั บมจ. ไดเมท (สยาม)  

 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    กรรมการ และกรรมการบริหาร          
       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   ประกาศนียบตัร   2556 - ปัจจบุนั บมจ. แคปปิทอล เอ็นจเินียร่ิง เน็ตเวิร์ค  

   1.Director  Accreditation Program     รองประธานกรรมการบริษัท 
     (DAP) รุ่นท่ี 104/2013: สมาคม    กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2559 - ปัจจบุนั บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  

   2. Global Business Leaders (GBL):     กรรมการ 
       Cornell University & Lead     2558 - ปัจจบุนั บจก. ยดูับบลิวซ ีโกแมน ไบโอแมส  

       Business Institute, รุ่นท่ี 2    กรรมการ 
   3. Modern Managers Program:   2559 - ปัจจบุนั บจก. ยดูับบลิวซ ีอ าพนั ไบโอแมส    

      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    กรรมการ  
      (MMP) รุ่นท่ี 51   2559 - ปัจจบุนั บจก. สตกึ ไบโอแมส   

       กรรมการ 
      2558 - ปัจจบุนั บจก.  อัลตร้า เอเชีย  

       กรรมการผู้จดัการ    
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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 

       กรรมการ 
      2558 - ปัจจบุนั บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส 

       กรรมการ 
      2558 - ปัจจบุนั บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่          

       กรรมการ 
       กรรมการผู้จดัการ 
      2560 - ปัจจบุนั UWC (Cambodia) Co.,Ltd.                  

       กรรมการ 
      2560 - ปัจจบุนั Interglob Investment Co.,Ltd.              

       กรรมการ 
      2560 - ปัจจบุนั บจ.เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล  

       เทคโนโลย ี

       กรรมการ 
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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 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ  บญัชีบณัฑิต    กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการสรรหา  ปริญญาโท   มี.ค. 61-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 และพิจารณาค่าตอบแทน  บริหารธุรกิจบณัฑิต    ตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   พ.ค.59-พ.ย.61 บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ำกดั (มหำชน) 

   ประกาศนียบตัร    ประธานกรรมการบริษัท 
   1. ประกาศนียบตัรสอบบญัชี   ก.ค.37-ปัจจบุนั บริษัท แอค-พลัส คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการผู้จดัการ 
   2. Audit Committee Program (ACP) รุ่น   ม.ค.61-ปัจจบุนั บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากัด 

    42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการ 
    กรรมการบริษัทไทย     
   3. Director Accreditation Program     
     (DAP) รุ่น 99/2012     
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ 61 ปริญญาตรี - 0.00 16 ส.ค 59.-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการสรรหาและ  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั บริษัท 4332 คอนซลัแตนท์  

 พิจารณาค่าจอบแทน  (วิศวกรรมเคร่ืองกล)    แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ    กรรมการ 
   ปริญญาโท   พ.ศ. 2559 กรรมการ สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี   พ.ศ. 2550-2559 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   พลงังาน)    อาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ประกาศนียบตัร   พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director    กรรมการสภาวศิวกร สมยัท่ี6 และสมยัท่ี7 
   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 

   5. นายโชคชยั เนียมรัตน์ 54  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2561 - ปัจจบุนั บจ.เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล  

 กรรมการ  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ    เทคโนโลย ี

 กรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    กรรมการ 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  ประกาศนียบตัร   2560 – ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
   Director Certification Program    กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   รุ่นท่ี 84/2007    2550 - 2557 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

   Financial Statements for Directors    กรรมการ 
   Class 9/2010  (IOD)   2536 – 2560 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

       ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  
       ฝ่ายสีเคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรม 
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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. พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม 66 ปริญญาตรี  - 0.00 พ.ย.2555 – ปัจจบุนั บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (ต ารวจ)    ท่ีปรึกษา 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ    22 มิ.ย. 61-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท    กรรมการ  และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต   2556 – ปัจจบุนั เลขานุการในคณะอนุกรรมาธกิาร 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     การศึกษาตดิตามการบงัคับใช้กฏหมาย 

   ประกาศนียบตัร    ที่เกี่ยวข้องกบัการพทิกัษ์และเทดิทนู- 

   1.หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาค    สถาบนัพระมหากษัตริย์ สภานิติบญัญัติ 

      รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นท่ี 2546    แห่งชาติ (สนช.) 

   2.หลกัสตูรการฝึกอบรม F.B.I. ประเทศ   2554 – 2555 หวัหน้าจเรต ารวจ (สบ.๘)  

      สหรัฐอเมริกา   2541 –  ก.ย.2555 นายต ารวจราชส านักเวรประจ าพระองค์ 

   3.หลกัสตูรการบริหารงานต ารวจชัน้สงู    รับราชการสนองพระเดชพรคุณ  

      รุ่นท่ี 19    รวมระยะเวลา 15 ปี 
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7. พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล 61 ปริญญาตรี - 0.00 27 ส.ค.2561-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ  - นิติศาสตร์บณัฑิต    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบ    มหาวิทยาลยัรามค าแหง   20 มี.ค.2562-ปัจจบุนั อนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องและปัญหา 

   ปริญญาโท    หรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการ 

       เลือกตัง้(กกต.) 

   - พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต   พ.ศ.2561 ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

     ทางรัฐประศาสนศาสตร์     พ.ศ.2560 - 2561 รองผู้บงัคบัการกองทะเบยีนประวัต ิ

     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA)    อาชญากร กรุงเทพมหานคร 

      พ.ศ.2557 - 2560 รองผู้บงัคบัการจงัหวัดสุรินทร์ 

   ประกาศนียบตัร   พ.ศ.2556 - 2557 รองผู้บงัคบัการจงัหวัดอุบลราชธานี 

   1. Director Accreditation Program    พ.ศ.2554 - 2557 รองผู้บงัคบัการจงัหวัดชัยภมิู 

      (DAP รุ่น 154/2018)     
   2. Advanced Audit Committee Program        
     (AACP รุ่น 33/2019)     
   3. หลกัสตูรการบริหารงานต ารวจชัน้สงู  

(บตส.35) 
    

   4. ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวิชาวา่ความ     
      ของส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความ     
      แห่งสภาทนายความ     
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายณรงค์ศกัด์ิ ทัง่ทอง 51 ปริญญาตรี - 2,225,000 หุ้น 30 ต.ค. 61.-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  อตุสาหกรรมเกษตร(วทบ.)    กรรมการ 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
   เจ้าคณุททหารลาดกระบงั     
        

   ประกาศนียบตัร     

   1.Director Certification Program (DCP)     

      รุ่น 236/2017     

   2.THE BOSS รุ่นท่ี 61 สถาบนัการบริหาร     

      และจิตวิทยา     

   3.การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกั     

      บริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 14      

      สถาบนัพระปกเกล้า     
   4.นกับริหารระดบัสงูเพื่อการสร้างชาติ      
      (นสช. รุ่น 2)  สถาบนัการสร้างชาติ     
   5.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการพฒันา      
      ผู้น าเมอืง (ผู้น าเมอืง รุ่น 4)     
      มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช     
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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.  นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ /              /     

7. พลต ารวจตรี ประภาส ปิยะมงคล                    

8. นายณรงค์ศกัดิ ์ทัง่ทอง                    

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 ากดั 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 ากดั  )มหาชน (  และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้
ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุป
นโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่นๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่นๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท  ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2562 ผลการด าเนินงานรวม  และกระแสเงินสดรวม  ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยได้ระบคุวามรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในรายงานของข้าพเจ้า 
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานัน้เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ไ ด้
แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
ค่าเผือ่สินคา้เคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 กลุม่บริษัทและบริษัท
บนัทึกค่าเผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ 
จ านวน 29.60 ล้านบาทและ 29.33 ล้านบาท
ตามล าดับ ข้าพเจ้าให้ความส าคัญส าหรับเร่ืองนี ้
เนื่ องจากว่าค่า เ ผ่ือสินค้า เคลื่อนไหวช้าและ
เสื่อมสภาพนัน้ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
พิจารณาจากสภาพ อายขุองสินค้าและระบุราคาที่
คาดวา่จะขายได้ 
 
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 
เ ร่ืองการประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อ
สมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความ
เสี่ยงในส่วนของทุน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 9 เร่ือง สินค้าคงเหลือ ส าหรับ
รายละเอียดยอดคงเหลอืสนิค้าคงเหลอื 
 
 

 
 
 
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 
- ท าความเข้าใจถึงลกัษณะและประเภทของสินค้า

คงเหลือ รวมถึงนโยบาย วิธีการค านวณค่าเผ่ือ
สนิค้าเคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ 

- สุ่มตวัอย่างเพื่อทดสอบรายงานอายุสินค้าแต่ละ
ประเภท เพื่อทดสอบการค านวณค่าเผ่ือสินค้า
เคลือ่นไหวช้าและเสือ่มสภาพ และเปรียบเทียบผล
กบัจ านวนที่ประมาณการท่ีผู้บริหารประเมิน 

- สงัเกตการณ์สภาพของสินค้าคงเหลือที่มีอายคุ้าง
นาน วา่ยงัมีสภาพดี และยงัสามารถใช้งานได้  

- ตรวจสอบรายการขายหลงัวันสิน้งวด เพื่อให้ได้
ความเช่ือมัน่มูลค่าของสินค้าคงเหลือไม่เกินกว่า
มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับ 

- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลของค่าเผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้า
และเสือ่มสภาพ 
 

 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
การดอ้ยค่าของเงินลงทนุระยะยาว 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทรวมเงินลงทุนระยะยาว 
จ านวน 118.63 ล้านบาท จากการทดสอบการด้อยคา่ 
บริษัทบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในปี 
2562 จ านวน 83.14 ล้านบาท  
 
การระบุข้อบ่งชีก้ารด้อยค่าและกระบวนการทดสอบ
การด้อยค่ามีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจ
ค่อนข้างมากเนื่องจากเก่ียวข้องกบัการประมาณการ

 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง 
- ประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ของผู้ประเมินอิสระ 
- สอบทานรายงานของผู้ ประเมินอิสระและ

ประเมินความเหมาะสมของวิธีการและหลกัการ
ที่ใช้ 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่
ใช้ในการค านวณประมาณการกระแสเงินสดรับ
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
สภาวะการณ์ในอนาคต  
 
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 
เป็นการประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐาน 
การใช้ดลุพินิจ และการจดัการความเสี่ยงในสว่นของ
ทนุและหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 ซึ่งแสดง
รายละเอียดการทดสอบการด้อยคา่โดยผู้บริหาร 

และจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ตรวจสอบ
กบัผลการด าเนินงานในปัจจบุนัและในอดีต 

- หารือกับผู้ ประเมินอิสระและผู้ บริหารเพื่อให้
เข้าใจถึงสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้และแผนการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่
ผู้บริหารใช้เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
โดยทดสอบการค านวณมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนจากการด าเนินธุรกิจในอนาคต  

- ทดสอบความถูก ต้องของวิ ธีการค านวณ
แบบจ าลอง 

- สอบทานการวิเคราะห์การอ่อนไหวที่จัดท าโดย
ฝ่ายบริหารและพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่
คาดวา่จะได้รับคืน 

- ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับข้อ
สมมติฐาน และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สนิทรัพย์ 

 
ข้อมูลอืน่  
 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถกูจดัเตรียมให้
ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลมุถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท คือ การอา่นข้อมลูอื่น
ตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มกีารแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
ขอการจัดการเร่ืองดังกล่าวกับผู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด าเนินกา รแสดงข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริง 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทใน
การด าเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักลา่ว และการใช้เกณฑ์การบญัชี
ส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิ กลุม่บริษัท หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 
 
ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนั
จะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหลา่นี  ้
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 
 ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงู
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กวา่ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อ
สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอ
ข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร    

   ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของบริษัทภายในกลุม่หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล 
และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆ ท่ีส าคญั ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง
เหล่านีใ้นรายงานของผู้ สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ื องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักลา่ว
สามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสาร
ดงักลา่ว 
 
 
 
นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
30 สงิหาคม 2562 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   
หมาย
เหตุ  

30 มิถนุายน 
2562  

30 มิถนุายน 
2561  

30 มิถนุายน 
2562  

30 มิถนุายน 
2561 

สินทรพัย ์
          

สินทรพัยห์มนุเวียน 
         

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 

 
       18,020,945  

 
       12,545,286  

 
       17,899,211  

 
       11,991,206  

 
ลกูหนี้
การคา้  

- ลกูคา้ทัว่ไป - สุทธ ิ 6 
 

       70,340,553  
 

       36,155,887  
 

       70,340,553  
 

       35,356,169  

  
- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 6, 7 

 
       42,133,019  

 
       27,048,581  

 
       42,421,969  

 
       27,048,581  

 
ลกูหนี้อืน่ - บรษิทัย่อย 7 

 
                  -    

 
                  -    

 
           375,366  

 
           125,658  

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 

         

 
    และดอกเบีย้คา้งรบั 7 

 
                  -    

 
                  -    

 
           952,965  

 
        1,079,644  

 
สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 9 

 
       42,084,379  

 
       32,254,473  

 
       42,067,373  

 
       32,206,065  

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 

  
        2,775,530  

 
        4,104,206  

 
        2,733,822  

 
        4,117,005  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 
  

     175,354,426  
 

     112,108,433  
 

     176,791,259  
 

     111,924,328  

            
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

         

 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 10 

 
        1,920,185  

 
        5,000,000  

 
        1,920,185  

 
        5,000,000  

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ 11 

 
                  -    

 
                  -    

 
            10,000  

 
                  -    

 
เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 12 

 
     118,631,360  

 
           331,360  

 
     118,631,360  

 
           331,360  

 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 13 

 
       30,182,858  

 
       33,966,608  

 
       30,170,022  

 
       33,949,770  

 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 14 

 
           902,366  

 
           314,504  

 
           878,594  

 
           310,777  

 
ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 

  
           940,174  

 
           512,164  

 
           577,930  

 
           209,952  

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 23 

 
           311,001  

 
        9,755,919  

 
                  -    

 
        9,444,918  

 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

  
        5,582,528  

 
           255,278  

 
        5,582,528  

 
           255,278  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
  

     158,470,472  
 

       50,135,833  
 

     157,770,619  
 

       49,502,055  

            
รวมสินทรพัย ์

   
     333,824,898  

 
     162,244,266  

 
     334,561,878  

 
     161,426,383  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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                                                    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   
หมาย
เหตุ  

30 มิถนุายน 
2562  

30 มิถนุายน 
2561  

30 มิถนุายน 
2562  

30 มิถนุายน 
2561 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
         

หน้ีสินหมนุเวียน 
         

 
เจา้หนี้การคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป 

  
       64,282,038  

 
       49,152,405  

 
       64,231,834  

 
       48,925,784  

 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 7 

 
       10,747,536  

 
       17,289,977  

 
       10,747,536  

 
       16,382,803  

 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 

         

  
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 

 
           443,973  

 
           582,624  

 
           443,973  

 
           582,624  

 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

  
        6,764,558  

 
        3,692,397  

 
        6,665,068  

 
        3,574,643  

 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 17 

 
        9,022,970  

 
        5,811,823  

 
        9,021,885  

 
        5,776,977  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 
  

       91,261,075  
 

       76,529,226  
 

       91,110,296  
 

       75,242,831  

            
หน้ีสินไม่หมนุเวียน 

         

 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ 16 

 
                  -    

 
           443,973  

 
                  -    

 
           443,973  

 
ภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 

         

  
หลงัออกจากงาน 18 

 
        4,177,221  

 
        3,213,047  

 
        4,177,221  

 
        3,213,047  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 
  

        4,177,221  
 

        3,657,020  
 

        4,177,221  
 

        3,657,020  

            
รวมหน้ีสิน 

  
       95,438,296  

 
       80,186,246  

 
       95,287,517  

 
       78,899,851  

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

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   
หมาย
เหตุ  

30 มิถนุายน 
2562  

30 มิถนุายน 
2561  

30 มิถนุายน 
2562  

30 มิถนุายน 
2561 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ) 
         

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
         

 
ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท  

         

 
     - ทุนจดทะเบยีน 806,860,341 หุน้ 

         

  
      (30 มถุินายน 2561 : 270,000,000 หุน้) 

  
     403,430,171  

 
     135,000,000  

 
     403,430,171  

 
     135,000,000  

 
     - หุน้ทีอ่อกและรบัช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

         

  
      537,906,894 หุน้   

         

  
      (30 มถุินายน 2561 : 268,953,447 หุน้) 19 

 
     268,953,447  

 
     134,476,724  

 
     268,953,447  

 
     134,476,724  

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 19, 20 

 
     154,862,636  

 
      20,385,912  

 
     154,862,636  

 
       20,385,912  

 ส่วนเกนิจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วน          

    เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย   
           548,303  

 
          721,283  

 
                  -    

 
                  -    

 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

         

  
จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 21 

 
        3,030,000  

 
        3,030,000  

 
         3,030,000  

 
         3,030,000  

  
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

  
   (189,007,784) 

 
    (76,444,627) 

 
   (187,571,722) 

 
     (75,366,104) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
  

     238,386,602  
 

      82,169,292  
 

     239,274,361  
 

       82,526,532  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 
  

                  -    
 

        (111,272) 
 

                  -    
 

                  -    

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น  
  

     238,386,602  
 

      82,058,020  
 

     239,274,361  
 

       82,526,532  

            
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

  
     333,824,898  

 
     162,244,266  

 
     334,561,878  

 
     161,426,383  
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  30 มิถุนายน 2562 

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   
หมาย
เหตุ  

2562 
 

2561 
 

2562 
 

2561 

            
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 7 

 
 298,182,909  

 
 276,925,649  

 
 295,345,047  

 
  275,037,409  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 7, 8 
 

   35,066,406  
 

             -    
 

   35,066,406  
 

               -    

รวมรายได้ 
  

 333,249,315  
 

 276,925,649  
 

 330,411,453  
 

  275,037,409  

ตน้ทุนขายและบรกิาร 
7, 9, 
22  

(225,203,249) 
 

(226,678,120) 
 

(223,465,579) 
 

(225,692,648) 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 7, 22 
 

 (34,731,007) 
 

             -    
 

 (34,731,007) 
 

               -    

รวมต้นทุนขาย 
  

(259,934,256) 
 

(226,678,120) 
 

(258,196,586) 
 

(225,692,648) 

ก าไรขัน้ต้น 
  

   73,315,059  
 

   50,247,529  
 

   72,214,867  
 

   49,344,761  

รายไดอ้ื่น 7 
 

     1,323,396  
 

    1,958,033  
 

     1,250,807  
 

     2,232,858  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 22 
 

 (61,859,036) 
 

 (61,410,584) 
 

 (60,967,771) 
 

 (59,950,336) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 7, 22 
 

(115,859,796) 
 

 (26,635,275) 
 

(115,169,033) 
 

 (26,389,813) 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการงินและภาษีเงินได้ 
  

(103,080,377) 
 

 (35,840,297) 
 

(102,671,130) 
 

 (34,762,530) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 
  

     (149,724) 
 

     (307,764) 
 

     (149,724) 
 

     (307,764) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 
  (103,230,101)  (36,148,061)  (102,820,854)   (35,070,294) 

ภาษเีงนิได ้ 23 
 

   (9,432,887) 
 

   (2,386,992) 
 

   (9,432,887) 
 

   (2,260,786) 

ขาดทุนส าหรบัปี 
  

(112,662,988) 
 

 (38,535,053) 
 

(112,253,741) 
 

 (37,331,080) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบั : 
         

รายการท่ีไม่ต้องจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั         

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร ์
         

ประกนัภยั - สุทธจิากภาษ ี 18 
 

         48,123  
 

    2,505,080  
 

         48,123  
 

     2,505,080  

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
 

 
(112,614,865) 

 
 (36,029,973) 

 
(112,205,618) 

 
 (34,826,000) 

            การแบง่ปันขาดทุน 
         

 
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 

  
(112,611,280) 

 
 (38,249,109) 

 
(112,253,741) 

 
 (37,331,080) 

 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 

  
       (51,708) 

 
     (285,944) 

 
              -    

 
               -    

   
 

 
(112,662,988) 

 
 (38,535,053) 

 
(112,253,741) 

 
 (37,331,080) 

            การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

        

 
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 

 
 

(112,563,157) 
 

(35,744,029) 
 

(112,205,618) 
 

 (34,826,000) 

 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย 

 
 

       (51,708) 
 

     (285,944) 
 

              -    
 

               -    

     
(112,614,865) 

 
 (36,029,973) 

 
(112,205,618) 

 
 (34,826,000) 

            ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขาดทุน (บาทต่อหุน้) 25 

 
(0.224) 

 
(0.144) 

 
(0.223) 

 
(0.141) 

 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 

 
 

 502,643,299  
 

 265,112,604  
 

 502,643,299  
 

  265,112,604  

            ก าไรต่อหุ้นปรบัลด 
 

 
 

 
 

 
   

 
ขาดทุน (บาทต่อหุน้) 25 

 
(0.224) 

 
(0.135) 

 
(0.223) 

 
(0.131) 

 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 

  

  
502,643,299  

 

 265,112,604  

 

  
502,643,299   

  265,112,604  
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

       
(หน่วย : บาท) 

   
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
       

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (103,230,101) 
 

  (36,148,061) 
 

  (102,820,854) 
 

   (35,070,294) 

รายการปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย       4,526,118  
 

      5,523,691  
 

      4,521,161  
 

      5,516,371  

คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หนีส้งสยัจะสญู       (323,220) 
 

      1,969,908  
 

       (323,220) 
 

      1,969,908  

คา่เผ่ือสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ         557,170  
 

    11,151,033  
 

        531,419  
 

    11,143,490  

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอื่น     83,140,000  
 

               -    
 

    83,140,000  
 

               -    

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง         (95,412) 
 

      (163,020) 
 

         (95,412) 
 

       (166,349) 

ก าไรจากการขายอปุกรณ์                -    
 

      (767,303) 
 

               -    
 

       (767,303) 

ส ารองหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน         919,118  
 

        434,500  
 

        919,118  
 

        434,500  

ดอกเบีย้รับ       (238,301) 
 

        (63,750) 
 

       (311,622) 
 

       (127,500) 

ต้นทนุทางการเงิน         149,724  
 

        307,764  
 

        149,724  
 

        307,764  

เงนิสดใช้ไปในการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 

   และหนีสิ้นด าเนินงาน   (14,594,904) 
 

  (17,755,238) 
 

   (14,289,686) 
 

   (16,759,413) 

     สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)  
       

 
ลกูหนีก้ารค้า - ลกูค้าทัว่ไป   (33,861,446) 

 
      2,824,310  

 
   (34,661,164) 

 
      2,434,944  

 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทที่เก่ียวข้อง   (15,084,438) 

 
      2,910,587  

 
   (15,373,388) 

 
      2,910,587  

 
ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทยอ่ย                -    

 
               -    

 
       (249,708) 

 
          64,398  

 
สินค้าคงเหลือ   (10,387,076) 

 
      (766,986) 

 
   (10,392,727) 

 
       (885,486) 

 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น       1,328,675  

 
      (636,822) 

 
      1,383,182  

 
       (655,762) 

 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น     (5,327,250) 

 
        703,685  

 
     (5,327,250) 

 
          68,684  

     หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
       

 
เจ้าหนีก้ารค้า - ผู้ ค้าทัว่ไป     15,225,045  

 
    (5,787,784) 

 
    15,401,462  

 
     (5,787,784) 

 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทที่เก่ียวข้อง     (6,542,441) 

 
    11,158,868  

 
     (5,635,267) 

 
    11,964,555  

 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย       3,072,161  

 
      (740,672) 

 
      3,090,425  

 
       (722,564) 

 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน       3,211,147  

 
      1,005,436  

 
      3,244,908  

 
        821,281  

     เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน   (62,960,527) 
 

    (7,084,616) 
 

   (62,809,213) 
 

     (6,546,560) 

 
จา่ยดอกเบีย้         (44,513) 

 
      (134,960) 

 
         (44,513) 

 
       (134,960) 

 
จา่ยภาษีเงินได้       (428,010) 

 
      (105,670) 

 
       (367,978) 

 
         (47,010) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน    (63,433,050) 
 

     (7,325,246) 
 

    (63,221,704) 
 

     (6,728,530) 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  30 มิถุนายน 2562 

       
(หน่วย : บาท) 

   
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
       

 
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้         238,301  

 
          63,751  

 
        238,301  

 
        127,501  

 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชล้ดลง       3,079,815  

 
               -    

 
      3,079,815  

 
               -    

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยลดลง                -    

 
               -    

 
        200,000  

 
               -    

 
เงนิสดรบัจากการขายทรพัยส์นิ                -    

 
      1,362,619  

 
               -    

 
      1,362,619  

 
จ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น (201,440,000) 

 
               -    

 
 (201,440,000) 

 
               -    

 
จ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย          (10,000) 

 
               -    

 
         (10,000) 

 
               -    

 
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์        (609,230) 

 
    (2,366,276) 

 
       (609,230) 

 
     (2,366,276) 

 
จ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน       (721,000) 

 
         (7,000) 

 
       (700,000) 

 
           (7,000) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (199,462,114) 
 

      (946,906) 
 

 (199,241,114) 
 

       (883,156) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

       

 
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน   268,953,447  

 
               -    

 
   268,953,447  

 
               -    

 
เงนิสดรบัจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้                -    

 
      5,745,524  

 
               -    

 
      5,745,524  

 
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ       (582,624) 

 
    (1,366,000) 

 
       (582,624) 

 
     (1,366,000) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน   268,370,823  
 

      4,379,524  
 

   268,370,823  
 

      4,379,524  

          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ       5,475,659  

 
    (3,892,628) 

 
      5,908,005  

 
     (3,232,162) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี     12,545,286  
 

    16,437,914  
 

    11,991,206  
 

     15,223,368  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี     18,020,945  
 

    12,545,286  
 

    17,899,211  
 

     11,991,206  

   
               -    

   
               -    

  
ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

    
               -    

  

 เจา้หนี้ค่าซื้อสนิทรพัย ์                -    
 

          46,228  
 

               -    
 

          46,228  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

  
 ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทั  

 
หน่วย:บาท 

    
 ส่วนเกินจากการ   ก าไร (ขาดทุน) สะสม  

 
ส่วนได้เสีย 

 

  
 ทุนเรือนหุ้นท่ีออก   ส่วนเกิน   เปล่ียนแปลงสดัส่วน   จดัสรรเพื่อ  ยงัไม่ได้ 

 
 ท่ีไม่อยู่ใน  

 

 
 หมาย
เหตุ  

 และรบัช าระแล้ว   มลูค่าหุ้น  
 เงินลงทุนในบริษทั

ย่อย  
 ส ารองตาม
กฎหมาย  

 จดัสรร   รวม  
 อ านาจ
ควบคมุ  

 รวม  

งบการเงินรวม 
         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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 าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้ 19               5,745,524                -                            -                       -                   -        5,745,524                -         5,745,524  

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 
 

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

ขาดทุนส าหรบัปี 
 

                       -                  -                            -                       -     (38,249,109)  (38,249,109)      (285,944)  (38,535,053) 

ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 
 

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 
 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
 

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

เพิม่ทุน 19            134,476,723   134,476,724                          -                       -                   -     268,953,447                -     268,953,447  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในการควบคุมลดลง 11                        -                  -                   (172,980)                    -                   -         (172,980)        162,980         (10,000) 

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 
 

           134,476,723   134,476,724                  (172,980)                    -                   -     268,780,467         162,980   268,943,447  

ขาดทุนส าหรบัปี 
 

                       -                  -                            -                       -    (112,611,280) (112,611,280)       (51,708) (112,662,988) 

ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 
 

                       -                  -                            -                       -             48,123          48,123                -             48,123  

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
 

                       -                  -                            -                       -    (112,563,157) (112,563,157)       (51,708) (112,614,865) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
 

           268,953,447   154,862,636                   548,303            3,030,000  (189,007,784)  238,386,602                -     238,386,602  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

      
(หน่วย : บาท) 

    
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม  

 

  
 ทุนเรือนหุ้นท่ีออก   ส่วนเกิน    ส ารองตาม  ยงัไม่ได้ 

 

 
 หมายเหตุ   และรบัช าระแล้ว   มลูค่าหุ้น   กฏหมาย   จดัสรร   รวม  

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
 

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

แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้ 19             5,745,524                             -                           -                           -                  5,745,524  

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 
 

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

ขาดทนุส าหรบัปี 
 

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

ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 
 

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 
 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
 

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

เพิม่ทุน 19          134,476,723                 134,476,724                         -                           -               268,953,447  

รายการกบัผูถ้ือหุ้น 
 

         134,476,723                 134,476,724                         -                           -               268,953,447  

ขาดทุนส าหรบัปี 
 

                        -                               -                           -            (112,253,741)          (112,253,741) 

ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 
 

                        -                               -                           -                      48,123                    48,123  

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 
 

                        -                               -                           -             (112,205,618)          (112,205,618) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
 

        268,953,447                 154,862,636                3,030,000           (187,571,722)            239,274,361  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 
 

บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดทะเบยีนเขา้เป็นบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในปี 2551 โดยหลกัทรพัยท์ าการซือ้ขายในสว่นของตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI: Market for Alternative 
Investment) ประกอบธุรกจิหลกัคอื ผลติและจ าหน่ายสแีละใหบ้รกิารก่อสรา้ง ในระหว่างปีบรษิทัเริม่ด าเนินธุรกจิใน
ดา้นการใหบ้รกิารก่อสรา้ง บรษิทัตัง้อยู่เลขที ่602 หมู่ที ่2 ถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

  
บรษิทัมบีรษิทัย่อยคอื บรษิัท เอเชีย่น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายส ีและใหบ้รกิาร
ทาส ี   เพื่อขายใหบ้รษิทัเป็นหลกั โดยมทีีต่ัง้ส านักงานใหญ่อยู่ที ่เลขที ่602 หมู่ที ่2 ถนนสุขุมวทิ ต าบลบางปูใหม่ 
อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื บรษิทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 24.98 
(30 มถุินายน 2561 : รอ้ยละ 25.00) 
 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิและงบการเงนิรวม 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัและนี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวชิาชีพบญัช ีพ.ศ. 2547 และตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็น
ภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันี้เป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอืงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัที่
จดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 
 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (บรษิทั เอเชีย่น 
คอรโ์รชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั) บรษิัทได้ท าการถอืหุ้นเพิม่ในบรษิัท เอเชีย่น คอรโ์รชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จ ากัด จากเดิมร้อยละ 76.25 เป็น 100 ของหุ้นทัง้หมดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 11             
ซึ่งรายการดงักล่าวได้ถูกรวมในงบการเงนิรวมนี้แล้ว โดยใช้หลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัที่ใช้ในการจดัท างบ
การเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 
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ยอดสนิทรพัย์รวมของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 และรายได้รวมของบริษัทย่อย
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 งบการเงนิรวมสรุปไดด้งันี้ 

 
 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย รายไดร้วมของบรษิทัย่อยคดิเป็น 
 คดิเป็นอตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

 2562 2561 2562 2561 
บรษิทัย่อย     
บรษิทั เอเชีย่น คอรโ์รชัน่              
คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั 0.17 1.08 0.86 0.69 

 

ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีส่ าคญัและยอดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยไดม้กีาร               
หกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 

งบการเงนิรวมจดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชเีดยีวกนัส าหรบัรายการบญัชทีี่เหมอืนกนัส าหรบัการจดัท า               
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิการตีความมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิางบญัชทีี่ประกาศใชใ้หม่และมกีาร
เปลีย่นแปลง 

 
2.3.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอื

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  
 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้รบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิตัทิางบญัช ีทีม่ี
ผลบงัคบัใช้ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การ
ปรบัปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวมขีึน้เพื่อให้มเีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการให้
แนวปฏบิตัทิางการบญัช ี 
 

การน ามาตรฐานที่ปรบัปรุงข้างต้นมาถือปฏิบตัิ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบรษิัทอย่างเป็นสาระส าคญั ยกเว้นการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่7 (หมายเหตุ 29) 
 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีป่ระกาศโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่ผลบงัคบัใชส้ าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
 
ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง “รายได้
จากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 มผีลบงัคบัใช้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 ซึง่มกีารก าหนดหลกัในการรรบัรู้
รายไดใ้หม่ แทนการใชม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 เรื่อง “รายได”้ มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 
“สญัญาก่อสร้าง” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัรายได้อกีหลายฉบบั มาตรฐานฉบบั
ใหม่ได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ข้ายหรอืผูใ้หบ้ริการต้องค านึงถงึภาระที่ต้องปฎิบตัิในการรบัรู้
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รายไดแ้ละใหแ้นวปฏบิตัิทางบญัชเีพิม่เติมในหลายเรื่อง ซึ่งมขีอ้จ ากดัในรายละเอยีดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  

 
ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ระเมนิผลกระทบต่องบการเงนิเมื่อน ามาตรฐานมาถอืปฏบิตัิ
ว่าไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อรายไดแ้ละรายการทางบญัชอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.3.3 มาตรฐานใหม่ที่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

เป็นตน้ไป 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง “สญัญาเช่า” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัเดิม     
โดยมกีารก าหนดหลกัการส าหรบัการรบัรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผย
ขอ้มูลของสญัญาเช่า สญัญาเช่าจะถูกรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิเป็นสทิธใินการใชส้นิทรพัย์
และหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบั “เครื่องมอืทางการเงนิ” 

 
ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชไีดเ้ผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบัเครื่องมอืทาง
การเงนิ ซึง่ประกอบดว้ย TFRS 9 “เครื่องมอืทางการเงนิ” TAS 32 “การแสดงรายการส าหรบั
เครื่องมอืทางการเงนิ” TFRS 7 “การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” TFRIC 16 
“การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การช าระ
หนี้สนิทางการเงนิด้วยตราสารทุน” มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมขีอ้ก าหนดใหม่เกี่ยวกบันิยาม การรบัรู้รายการ การจดัประเภท
รายการ การวัดมูลค่า และการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงให้แนวทางปฏิบัติ
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะน ามาตรฐานฉบบัใหม่นี้มาถอืปฏบิตัเิมื่อมผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารอยู่
ในระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในงวดทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานน้ี 
 

3. นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
3.1   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภททีม่สีภาพคล่องสงู            
(ซึง่ไม่มขีอ้จ ากดัในการใช)้ และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบก าหนด ซึง่มคีวามเสีย่งในการ
เปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อย 
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3.2 ลกูหนี้การคา้และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   
 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจง้หนี้หกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารช าระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช าระหนี้          
ในอนาคตของลกูคา้ ลกูหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญู 
 

3.3 สนิคา้คงเหลอื 
  
สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสนิคา้ค านวณ
โดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซือ้ประกอบดว้ยราคาซือ้ และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อ
สนิคา้นัน้ เช่น ค่าภาษอีากรและค่าขนสง่ โดยหกัดว้ยส่วนลด และเงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้สนิคา้ ต้นทุนของ
สนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า ประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุย้
ในการผลติ ซึง่ปันสว่นตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกต ิมูลค่าทีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขาย
ไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้นิคา้นัน้ส าเรจ็รปูและค่าใชจ้่ายในการขาย 

 
3.4 เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแสดงในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัโดยใชว้ธิรีาคาทุน 
 
บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการที่บรษิัทมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน บรษิัทย่อย
ดงักล่าวน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม  
 
บรษิทัย่อยถูกน ารวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่ไดร้บัโอนมาซึง่อ านาจควบคุมและต้องไม่น ารวมตัง้แต่วนัทีอ่ านาจ
ควบคุมหมดไป 
 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทุนทัว่ไปแสดงมลูค่าตามราคาทุน 
 
บรษิทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารดอ้ยค่าเกดิขึน้ หากว่าราคา
ตามบญัชขีองเงนิลงทุนสงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื บรษิทัจะบนัทกึรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวม
ไวใ้นงบก าไรขาดทุน 

 
3.5 และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคุม
โดยบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท นอกจากนี้ 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั ยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มต่อมตขิองบรษิทั ซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทั หรอืผูบ้รหิารคนส าคญั หรอืกรรมการ
หรอืพนกังานของบรษิทัทีม่อี านาจในการวางแผนและก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั 
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3.6 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์รบัรูเ้มื่อเริม่แรกตามราคาทุน หลงัจากนัน้สนิทรพัยท์ุกประเภทยกเวน้ทีด่นิแสดงใน   
งบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนเดมิหกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม 

 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย อาคารและอุปกรณ์ คอื ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิีจ่ะไดร้บัจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ รบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายอื่นในงบก าไรขาดทุน 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์กต่็อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบรษิัทจะ
ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากต้นทุนนัน้ และสามารถวดัราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ            
การปรบัปรุงหลกัจะถูกตดัค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีเ่หลอือยู่ของสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ต้นทุน
ในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 
 
ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์  ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของ
สนิทรพัยห์รอืตน้ทุนในการเปลีย่นแทนอื่น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน ค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์
แสดงไดด้งันี้  
 

อาคาร          20 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 6.6 ปี 
เครื่องตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน 6.6 ปี 
ยานพาหนะ    5 ปี 

 
3.7 สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน 
 

 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ได้แก่ ซอฟทแ์วร์คอมพวิเตอร ์แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และปรบัปรุง
ตามความเหมาะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรง
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยท์ีอ่ายุ 6.6 ปี 
 

3.8 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 

ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย (หรอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด) ไดร้บัการทบทวน 
ณ ทุกวนัทีร่ายงานว่ามขีอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรอืไม่ ในกรณีทีม่บี่งชีจ้ะท าการประมาณมูลค่าสนิทรัพยท์ีค่าด
ว่าจะได้รบัคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของสนิทรพัย์ หมายถึง  ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของ
สนิทรพัยน์ัน้แลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
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3.9 สญัญาเช่าระยะยาว – กรณีทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ช่า  

 
สญัญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น
สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่้อง
จ่ายตามสญัญาเช่า โดยจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายจะปันสว่นระหวา่งหนี้สนิ และค่าใชจ้่ายทางการเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรา
ดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคา้งอยู่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะ
ยาว สว่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเชา่ สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า
การเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้  
 
สญัญาเช่าสนิทรพัย์โดยที่ความเสีย่ง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผู้ให้เช่าจะ
จดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนโดยใชว้ธิี
เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุ        
การเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต่้องจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีก่ารยกเลกินัน้
เกดิขึน้  
 

3.10 การรบัรูร้ายได ้
 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
รายได้จากกการขายสนิค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสนิค้าที่มี
นยัส าคญัไปใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มื่อมกีารใหบ้รกิาร 
 
สญัญาก่อสรา้ง 
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายไดค้่าก่อสรา้งและตน้ทุนการก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาก่อสรา้ง โดยอา้งองิ
กบัขัน้ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยพืน้ฐานของงานก่อสรา้งทีท่ าเสรจ็กบั
งานก่อสรา้งทัง้หมดตามสญัญาโดยพจิารณาจากการส ารวจตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ 

 
รายไดต้ามสญัญาก่อสรา้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืทีค่า้งรบั  
 
เมื่อบรษิทัและบรษิัทย่อยไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสญัญาได้อย่างน่าเชื่อถอื บรษิัทและ
บรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายไดค้่าก่อสรา้งไม่เกนิกว่าตน้ทุนการก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่
จะไดร้บัตน้ทุนนัน้คนื และรบัรูต้น้ทุนการก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวดเป็นค่าใชจ้่าย 
 
ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีต่้นทุนการก่อสรา้งทัง้สิน้จะสงูกว่ารายไดค้่าก่อสรา้ง
ทัง้สิน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะรบัรูผ้ลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนก าไรขาดทุน 
 



รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report 2019) 

 - 132 - 

 

รายการค้างรบัจากลูกค้าค่าก่อสร้างส าหรบัสญัญาทัง้หมดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนที่
เกดิขึน้รวมทัง้ก าไรหรอืขาดทุนที่เกนิกว่าผลงานที่ได้เรยีกช าระไปแล้ว แสดงรายการในลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น รวมถึง รายได้ค้างรบัที่ยงัไม่ได้เรยีกช าระ เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกค้าส าหรบัสญัญาทัง้หมดที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างที่มีมูลค่าของเงนิที่ได้รบัเกินกว่ามูลค่าต้นทุนที่เกดิขึ้นและก าไรหรอืขาดทุนจากงาน
ก่อสรา้ง แสดงรายการในหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
 
ดอกเบี้ยรบั 
ดอกเบีย้รบัรบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลาโดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย์ 
 

3.11 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ที่เกิดรายการ 
สนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ก าไรและขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น
ไดร้วมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

 
3.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
บริษัทและบริษัทย่อยรบัรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงินกองทุนส ารอง             
เลีย้งชพี  เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โครงการสมทบเงนิ 
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเ งินที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงนิที่บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิัทและบริษัทย่อย เงนิที่บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระส าหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยค านวณหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ธิคีดิลด
แต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ไดท้ าการประเมนิภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  (Actuarial gains and losses) 
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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หนี้สนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ 

 
3.13 ภาษเีงนิได ้

 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปี ประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้
ปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรง
ในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช าระหรอืทีจ่ะขอคนืไดต้ามสทิธทิางภาษ ีโดยค านวณจากก าไร
หรอืขาดทุนประจ าปีทีต่้องเสยีภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรอืที่คาดว่ามผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี        
ของสนิทรพัย์และหนี้สนิและจ านวนที่ใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชวีดัมูลค่าโดยใช้            
อตัราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมกีารกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรอืที่    
คาดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
3.14  ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธดิ้วยจ านวนถวัเฉลี่ยที่ถ่วงน ้าหนักของหุ้น
สามญัทีไ่ดร้บัช าระแลว้ในระหว่างปี   

 
3.15 ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 

 
ก าไรต่อหุ้นปรบัลด ค านวณโดยการหารก าไรด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ในระหว่างปีบวกดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัตอ้งออกเพื่อรองรบัการแปลง
สภาพตราสารทีอ่าจเปลีย่นเป็นหุน้สามญัทีเ่กดิในระหว่างปี 
 

3.16 เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้
การคา้ เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย และเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั หนี้สนิทางการเงนิที่แสดงอยู่ใน         
งบแสดงฐานะการเงนิประกอบด้วย เจา้หนี้การคา้ หนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ และหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.17 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
 
นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัหลายขอ้ก าหนดใหม้กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมทัง้สนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ 
 
เมื่อวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ บรษิทัไดใ้ชข้อ้มูลทีส่ามารถอา้งองิไดใ้หม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้
มูลค่ายุตธิรรมเหล่านี้ถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมตามขอ้มูลที่ใช้ ในการประเมนิมูลค่า 
ดงันี้ 
 

„ ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 

„ ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื่นที่ใช้อ้างองิได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรอืโดยออ้ม (เช่น ได้มาจาก
ราคา) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

„ ขอ้มลูระดบั 3 การวดัมลูค่าสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิไม่ไดข้ึน้อยู่กบัขอ้มูลทีอ่า้งองิทางตลาด (ไม่มขีอ้มูล
ใหส้ามารถอา้งองิได)้ 

 
หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือหนี้ สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยุตธิรรมทีแ่ตกต่างกนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบั
ชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมของขอ้มลูทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสดุทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 
 

3.18  ขอ้มลูจ าแนกตามสว่นงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บัการปัน
สว่นอย่างสมเหตุสมผล 
 

3.19 การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี
 

ในการจดัท างบการเงนิเพื่อใหเ้ป็นตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อยต้อง
ใช้การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการซึ่งมผีลกระทบต่อจ านวนเงนิที่เกี่ยวกบัสนิทรพัย์  หนี้สนิ 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่อาจจะเกดิขึน้ ซึ่งผลที่เกิดขึน้จรงิ
อาจแตกต่างไปจากจ านวนทีไ่ดป้ระมาณการไว ้
 

3.20 ประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้  
 
บรษิทัและบรษิัทย่อยจะบนัทกึประมาณการหนี้สนิและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงนิเมื่อบรษิทัและบรษิทัย่อยมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผกูพนัทีค่่อนขา้งแน่นอนทีม่ผีลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่อาจ
ท าให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องเสยีทรพัย์หรือชดใช้ตามภาระผูกพนันัน้ และจ านวนที่ต้องชดใช้ดงักล่าว
สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก หลงัจากมี
เหตุว่าจะไดร้บัคนืแน่นอน 
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4. ประมาณการทางการบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
4.1.1 การดอ้ยค่าของลกูหนี้การคา้ 

 
บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้
การคา้อนัเกดิมาจากการทีลู่กคา้ไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูนัน้เป็นการ
ประเมนิบนพื้นฐานเกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถามควบคู่กบัการสอบทานอายุ
ของลกูหนี้คงเหลอื ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

4.1.2 ค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้และเสือ่มสภาพ 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ระมาณการค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้และเสื่อมสภาพเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการ
ด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสือ่มสภาพของสนิคา้คงเหลอืประเภทต่างๆ 
 

4.1.3 อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของอาคารและอุปกรณ์และ
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเมื่ออายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัด
จ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านอกีต่อไป 
 

4.1.4 สญัญาเช่า 
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน            
ฝ่ายบรหิารไดใ้ช้ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า บรษิัท
และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 

 
4.1.5 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยพจิารณาว่าสนิทรพัยม์กีารดอ้ยค่า เมื่อพบว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่าว
ลดลงอย่างมสีาระส าคญั และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนท าใหม้ลูค่าต ่ากว่าตน้ทุน หรอืมหีลกัฐานอื่น
ทีบ่่งชีว้่าสนิทรพัย ์มกีารดอ้ยค่าลง ทัง้นี้การพจิารณาความมนีัยส าคญัหรอืระยะเวลานานทีว่่านานนัน้
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 
 
ในการประเมนิการด้อยค่า ผู้บรหิารประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัของสนิทรพัย์แต่ละรายการ 
ตามกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตและคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ย ความไม่แน่นอนของการ
ประมาณการของสมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการด าเนินงานในอนาคตและการก าหนดอตัราคดิลดที่
เหมาะสม 
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ในปี 2562 บรษิัทมกีารบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนระยะยาว (ตามหมายเหตุขอ้ 12 และ 
22) 

 
4.1.6 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

 
หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืนที่
คาดว่าจะเพิม่ขึน้ในอนาคต อัตรามรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิประชากรศาสตร ์ในการก าหนด
อตัราคดิลดฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาถงึอตัราดอกเบีย้ทีส่ะทอ้นถงึสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั 
ส่วนอตัรามรณะใช้ข้อมูลตารางอตัรามรณะที่เปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์          
หลงัการเลกิจา้งงานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว ้

 
4.1.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรู้โดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการท า
ก าไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่น ามาหักกับผลแตกต่างชัว่คราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได ้
นอกจากนัน้ ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืขอ้จ ากดัทางด้าน
เศรษฐกจิหรอืความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษอีากร 

4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบรหิารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไว ้  
ซึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิ 

 
5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

เงนิสด 103,527  115,293  100,289  100,289 
เงนิฝากธนาคาร - ออมทรพัย ์ 3,964,379  6,861,756  3,865,688  6,861,756 
                     - กระแสรายวนั 13,920,989  5,232,033  13,901,184  4,692,957 
เงนิฝากประจ า 32,050  336,204  32,050  336,204 

รวม 18,020,945  12,545,286  17,899,211  11,991,206 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.125 - 0.375 ต่อปี (2561 : รอ้ยละ 
0.10 ‟ 1.30 ต่อปี) 
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6. ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ
 

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้คา้งช าระ มดีงันี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
ลกูหนี้การคา้ ‟ ลกูคา้ทัว่ไป        
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 58,585,890  23,204,857  58,585,890  22,405,140 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกว่า 3 เดอืน 9,735,082  9,862,508  9,735,082  9,862,508 
3 ‟ 6 เดอืน 1,367,752  1,230,669  1,367,752  1,230,669 
6 ‟ 9 เดอืน 1,117,488  3,587,058  1,117,488  3,587,058 
9 ‟ 12 เดอืน 186,171  128,647  186,171  128,647 
12 เดอืนขึน้ไป 14,037,768  13,154,966  13,382,027  12,499,224 

รวม  85,030,151  51,168,705  84,374,410  49,713,246 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (14,689,598)  (15,012,818)  (14,033,857)  (14,357,077) 
สทุธ ิ 70,340,553  36,155,887  70,340,553  35,356,169 

 
ลกูหนี้การคา้ ‟ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 31,943,567  10,884,406  31,962,301  10,884,406 
เกนิก าหนดช าระ        

น้อยกว่า 3 เดอืน 10,189,452  16,164,175  10,459,668  16,164,175 
รวม  42,133,019  27,048,581  42,421,969  27,048,581 
 
ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูดงัต่อไปนี้ 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 15,012,818  14,357,077 
บวก ค่าเผื่อ 1,477,511  1,477,511 
หกั  หนี้สญูไดร้บัคนื (1,800,731)  (1,800,731) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 14,689,598  14,033,857 
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7. รายการระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บรษิัทมรีายการบญัชีที่ส าคญัซึ่งเกดิขึ้นกบับุคคลและบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั บรษิัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกนัโดยการมี             
ผูถ้อืหุน้และหรอืกรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนินี้จงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พจิารณา
ร่วมกนัระหว่างบรษิทักบับคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มลูฐานทีใ่ชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมลูฐานทีใ่ชส้ าหรบั
รายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัต่อไปนี้ 
 

ชื่อบรษิทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   
บรษิทัย่อย   
บรษิทั เอเชีย่น คอรโ์รชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลย ีจ ากดั  

จ าหน่ายสแีละใหบ้รกิารทาส ี ถอืหุน้โดยบรษิทัและกรรมการ
ร่วมกนั 

   
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
บรษิทั ไอเจน เอนจเินียริง่ จ ากดั 

 
บรกิารทดสอบและสอบเทยีบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ถอืหุน้โดยบรษิทั 

   บรษิทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั        จ าหน่ายสแีละทนิเนอร ์ ถอืหุน้โดยบรษิทั 
   บรษิทั แมคทรคิ จ ากดั (มหาชน)       รบัเหมาก่อสรา้ง ถอืหุน้โดยบรษิทั 

 
   บรษิทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)       จ าหน่ายเสาโครงชุบเหลก็ ผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการร่วมกนั 
    สงักะสแีละใหบ้รกิารชุบสงักะส ี  
   บรษิทั ยดูบับลวิซ ีโกเมน 
       ไบโอแมส จ ากดั 

ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังาน 
   ไฟฟ้า 

ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

   บรษิทั ยดูบับลวิซ ีอ าพนั ไบโอแมส                                     
00จ ากดั 

ผูผ้ลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

   บรษิทั ดบัเบิล้ย ูเจ ซ ีเอน็เตอรไ์พรส ์
        จ ากดั 

รบัเหมากอ่สรา้ง ผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัแต่ละประเภทรายการมดีงันี้ 

ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  ราคาปกตธิุรกจิเท่ากบัราคาทีค่ดิกบัคู่คา้รายอื่น 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง  ตน้ทุนบวกก าไรสว่นเพิม่ 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายไดค้่าเช่า  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายไดอ้ื่น  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
ซือ้สนิคา้  ราคาปกตธิุรกจิเท่ากบัราคาทีไ่ดร้บัจากคู่คา้รายอื่น 
เงนิใหกู้ย้มื  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ต่อปี 
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รายการบญัชกีบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561          
มดีงันี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร        
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 118,522,080  113,280,626  118,522,080  113,280,626 
  

 
 

 
 

 
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง        
     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  26,745,298          -   26,745,298       - 
  

 
 

 
 

 
 

รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าเช่าและรายไดอ้ื่น        
  บรษิทัย่อย      -          -  237,297  239,009 

 
   

 
   

ดอกเบีย้รบั        
  บรษิทัย่อย        -          -  73,321       - 

        

 
ซือ้สนิคา้        
    บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 39,703,500  20,631,194  39,703,500  20,365,557 
        

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั          
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 6,934,980  9,910,734  6,934,980  9,910,734 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 70,134  66,651  70,134  66,651 

รวม 7,005,114  9,977,385  7,005,114  9,977,385 
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สญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานและสถานทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้และสญัญาบรกิารส านกังาน 
บรษิทัไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานและสถานทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้ และสญัญาใหบ้รกิารส านกังานกบับรษิทั
ย่อย โดยมกี าหนดเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 โดยไดร้บัค่าตอบแทนเป็น
รายเดอืน ส าหรบัการเช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานและสถานทีเ่กบ็รกัษาสนิคา้ เดอืนละ 5,000 บาท ส าหรบัการบรกิาร
ส านกังานเป็นรายเดอืน เดอืนละ 13,000 บาท และส าหรบัการบรกิารประกนัภยัเป็นรายเดอืน เดอืนละ 1,000 บาท 
ยอดคงเหลอืระหว่างบรษิัทกบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งทีม่สีาระส าคญั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561            
มดีงันี้ 
 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
ลกูหนี้การคา้        
 บรษิทัย่อย       -        -  288,950        - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 42,133,019  27,048,581  42,133,019  27,048,581 
รวม 42,133,019  27,048,581  42,421,969  27,048,581 
        

ลกูหนี้อื่น ‟ บรษิทัย่อย        
บรษิทัย่อย    -     -  375,366  125,658 

        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 
  และดอกเบีย้คา้งรบั 

   
 

   

บรษิทัย่อย      -        -  952,965  1,079,644 
         

เจา้หนี้การคา้        
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 10,747,536  17,289,977  10,747,536  16,382,803 

        

หนี้สนิผลประโยชน์ผูบ้รหิารคนส าคญั        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,323,057  1,004,733  1,323,057  1,004,733 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและดอกเบีย้คา้งรบัในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 มี
ดงันี้ 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2561  เพิม่ขึน้  ลดลง  2562 
        
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งรบั        
บรษิทัย่อย        
เงนิใหกู้ย้มื 1,000,000  300,000  (500,000)  800,000 
ดอกเบีย้คา้งรบั 79,644  73,321        -  152,965 

รวม 1,079,644  373,321  (500,000)  952,965 
 

8. สญัญาระหว่างการก่อสรา้ง  
 

รายการทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเกีย่วกบัสญัญาระหว่างการก่อสรา้งรบัรูจ้ากจ านวนสุทธขิองต้นทุนทีเ่กดิขึน้      
รวมกบัผลก าไรขาดทุนและงานระหว่างก่อสรา้งทีเ่รยีกช าระ มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งมดีงันี้  
 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 

        

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิและก าไรขาดทุน                   
ส าหรบัสญัญาระหว่างก่อสรา้งทัง้หมด 35,066,406 

 
      -  

 
35,066,406 

 
      - 

หกั งานระหว่างก่อสรา้งทีเ่รยีกช าระ (35,066,406)            -  (35,066,406)           - 
รายการคา้งรบัจากลกูคา้ค่าก่อสรา้ง 
     ทีแ่สดงรายการในรายไดค้า้งรบัทีย่งั 
     ไม่ไดเ้รยีกช าระ       - 

 

      -        -        - 
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9.      สนิคา้คงเหลอื ‟ สทุธ ิ
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        

สนิคา้ส าเรจ็รปู 27,709,249  28,271,263  27,425,878  27,982,241 
งานระหว่างท า 5,705,708  6,397,584  5,705,708  6,397,584 
วตัถุดบิ 35,580,519  24,658,239  35,580,519  24,658,239 
วสัดุเพื่อการบรรจุและหบีห่อ 2,685,233  2,822,463  2,685,233  2,822,463 
รวม 71,680,709  62,149,549  71,397,338  61,860,527 
หกั ค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้และ         
         เสือ่มสภาพ (29,596,330) 

 
(29,895,076)  (29,329,965) 

 
(29,654,462) 

สทุธ ิ 42,084,379  32,254,473  42,067,373  32,206,065 
 
ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้และเสือ่มสภาพดงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 29,895,076  29,654,462 
บวก บนัทกึค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้                                
           และเสือ่มสภาพเพิม่ขึน้ 557,170 

 
531,419 

หกั ตดัจ าหน่ายสนิคา้เสือ่มสภาพ (855,916)  (855,916) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 29,596,330  29,329,965 

ในระหว่างปี บรษิทัมตีน้ทุนของสนิคา้ทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        
ตน้ทุนขายสนิคา้ 224,646,079  227,194,043  222,934,160  226,208,571 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) สนิคา้
เคลื่อนไหวชา้และเสือ่มสภาพ   557,170 

 
 

(515,923)  531,419 
 

 
(515,923) 

รวมตน้ทุนขาย 225,203,249  226,678,120  223,465,579  225,692,648 
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10. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้
 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัมเีงนิฝากประจ าจ านวน 1.92 ลา้นบาท ทีอ่อกโดยธนาคารแห่งหนึ่งในนามบรษิทั
เพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัส าหรบัการปฏบิตัติามสญัญาลกูค้าตามหมายเหตุ 27.1 
 
ในระหว่างปีบรษิทั เงนิฝากประจ า จ านวน 5 ลา้นบาท ไดถู้กเพกิถอนการค ้าประกนัจากการยกเลกิวงเงนิเกนิบญัชี
และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุ 15 

 
11. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ‟ สทุธ ิ

 
 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ทุนช าระแลว้ (บาท) สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ) วธิรีาคาทุน (บาท) 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บรษิทั เอเชีย่น คอรโ์รชัน่  
     คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั  

 
4,000,000 

 
4,000,000 100 

 
76.25 3,212,500 3,202,500 

หกั ค่าเผือ่การลดมลูค่าเงนิลงทุน     (3,202,500) (3,202,500) 
เงนิลงทุน - สุทธ ิ     10,000      - 

 
เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2561 บรษิทัเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่จ านวน 9,500 หุน้ ในบรษิทั เอเชีย่น คอรโ์รชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลย ีจ ากดั คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีช่ าระแลว้จาก บรษิทั MUI International Limited 
มูลค่า 10,000 บาท ท าให้บริษัทมีหุ้นสามญัเพิ่มขึ้นในบริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด              
จากเดมิรอ้ยละ 76.25 เป็น รอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมด บรษิทับนัทกึส่วนต่างระหว่างราคาซือ้กบัมูลค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัย ์(สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม) จ านวน 172,980 บาทในสว่นของบรษิทั 
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12. เงนิลงทุนระยะยาว ‟ สทุธ ิ
 

    (หน่วย : บาท) 
  จดัตัง้ขึน้ ถอืหุน้ งบการเงนิรวม 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ รอ้ยละ 2562 2561 
      

บรษิทั ไอเจน เอนจเินียริง่ จ ากดั 
 
 

บรกิารทดสอบและ
สอบเทยีบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ไทย 
 
 

14.00 181,440,000       - 
 

 
บรษิทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ าหน่ายส ี ไทย 10.00 300,000 300,000 
บรษิทั แมคทรคิ จ ากดั (มหาชน) รบัเหมาก่อสรา้ง ไทย 4.08 20,000,000          - 
บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ผลติและตดิตัง้

เครือ่งจกัร 
ไทย 0.01 31,360 31,360 

บรษิทั เค - เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

รบัเหมาก่อสรา้ง ไทย 0.04 658,652 
 

658,652 
 

รวม    202,430,012 990,012 
หกั ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงนิลงทุน    (83,798,652) (658,652) 
สุทธ ิ    118,631,360 331,360 

 
 

    (หน่วย : บาท) 
  จดัตัง้ขึน้ ถอืหุน้ งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ รอ้ยละ 2562 2561 
      
บรษิทั ไอเจน เอนจเินียริง่ จ ากดั 
 
 

บรกิารทดสอบและ
สอบเทยีบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ไทย 
 
 

14.00 181,440,000       - 
 
 

บรษิทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ าหน่ายส ี ไทย 10.00 300,000 300,000 
บรษิทั แมคทรคิ จ ากดั (มหาชน) รบัเหมาก่อสรา้ง ไทย 4.08 20,000,000         - 
บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ผลติและตดิตัง้

เครือ่งจกัร 
ไทย 0.01 31,360 31,360 

รวม    201,771,360 331,360 
หกั ค่าเผือ่การลดมลูค่าของเงนิลงทุน    (83,140,000)         - 
สุทธ ิ    118,631,360 331,360 
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ในระหว่างปี 2562 
บรษิทัเขา้ซือ้หุน้จ านวน 378,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 480 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 14 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีช่ าระแลว้ของ
บรษิทั ไอเจน เอนจเินียริง่ จ ากดั จากบรษิทั อเิลก็ทรคิ โซลชูัน่ส ์(เอส) พทีอี ีลมิเิตด็ (ES) จ ากดั เป็นจ านวน 181.44 
ลา้นบาท บรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้แลว้ในวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 
 

บรษิทัเขา้ซือ้หุน้สามญัจ านวน 12,244,800 หุน้ ราคาหุน้ละ 1.63 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.08 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่
ช าระแลว้ของบรษิทั แมคทรคิ จ ากดั (มหาชน) จากผูถ้อืหุน้เดมิ รวมมูลค่าเป็นเงนิ 20 ลา้นบาท บรษิทัไดจ้่ายช าระ
ค่าหุน้แลว้ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

 
การทดสอบการดอ้ยค่า 
เนื่องจากมขีอ้บ่งชี้การด้อยค่าในมูลค่าตามบญัชขีองบรษิัท ไอเจน เอนจเินียริง่ จ ากดั จ านวน 181.44 ล้านบาท 
ดงันัน้ บรษิทัจงึว่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิแห่งหนึ่งเพื่อท าการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่พบว่ามี
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวน 83.14 ลา้นบาท 
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืประมาณการจากประมาณการกระแสเงนิสดอา้งองิจากแผนการเงนิและการด าเนินงานของ
บรษิทั ไอเจน เอนจเินียริง่ จ ากดั ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิาร  
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืมดีงัต่อไปนี้ 
 

อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 7 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 9.15 ‟ 9.34 

 
สมมตฐิานของประมาณการกระแสเงนิสด 
ผู้บริหารประมาณการก าไรขัน้ต้นเทียบเคียงกบัอัตราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
คาดการณ์การเตบิโตของตลาด ผูบ้รหิารเชื่อว่าเป็นขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถหาไดใ้นการประมาณการน้ี  

 
อตัราการเตบิโต 
อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ชอ้า้งองิจากอตัราการเตบิโตเศรษฐกจิของประเทศ อตัราการเตบิโตถวัเฉลีย่
ใชใ้นการคาดการณ์กระแสเงนิสดหลงัจากการประมาณการ 
 
อตัราคดิลด 
อตัราคดิลดไดส้ะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมลูค่าเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะเจาะจง
ของสนิทรพัย ์ 
 
ผูบ้รหิารไม่ไดพ้จิารณาถงึการเปลีย่นแปลงอื่นทีอ่าจกระทบต่อสมมตฐิานและประมาณการทีส่ าคญั อย่างไรกต็าม มูล
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืมคีวามอ่อนไหวจากการเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ซึง่หากอตัราคดิลดเพิม่ขึน้/ลดลงรอ้ยละ 
0.10 มผีลท าใหม้ลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืลดลง/เพิม่ขึน้จ านวน 2.24 ลา้นบาทและ 2.34 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การประเมนิมลูค่านี้พจิารณาจากขอ้มลูระดบั 3 เน่ืองจากมกีารใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดน้ ามาใชใ้นการประเมนิ
มลูค่า 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ทีด่นิ  อาคาร  เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ 
และอุปกรณ์ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน            
1 กรกฎาคม 2560 16,470,500  42,858,544  52,028,868  35,488,748  10,333,407  157,180,067 
ซือ้เพิม่             -  149,500  1,935,085  327,923             -  2,412,508 
ขาย             -              -                 -  (53,376)  (4,183,626)  (4,237,002) 
30 มถุินายน 2561 16,470,500  43,008,044  53,963,953  35,763,295  6,149,781  155,355,573 
ซือ้เพิม่             -             -  187,095  422,135           -  609,230 
30 มถุินายน 2562 16,470,500  43,008,044  54,151,048  36,185,430  6,149,781  155,964,803 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
1 กรกฎาคม 2560             -  33,508,313  48,274,306  31,062,838  6,819,004  119,664,461 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี             -  866,474  1,260,128  1,846,916  1,392,668  5,366,186 
ค่าเสือ่มสะสมตดัจ าหน่าย             -              -                 -  (53,371)  (3,588,311)  (3,641,682) 
30 มถุินายน 2561             -  34,374,787  49,534,434  32,856,383  4,623,361  121,388,965 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี             -  873,852  1,223,648  1,513,156  782,324  4,392,980 
30 มถุินายน 2562             -      35,248,639  50,758,082  34,369,539  5,405,685  125,781,945 
            

มูลค่าสุทธิตามบญัชี            
30 มถุินายน 2561 16,470,500  8,633,257  4,429,519  2,906,912  1,526,420  33,966,608 
30 มถุินายน 2562 16,470,500  7,759,405  3,392,966  1,815,891  744,096  30,182,858 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ทีด่นิ  อาคาร  เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ 
และอุปกรณ์ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 
การปันส่วนค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี 2561 

          

ตน้ทุนขาย           1,768,438 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร           3,597,748 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี           5,366,186 

            
การปันส่วนค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี 2562           
ตน้ทุนขาย           1,575,530 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร           2,817,450 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี           4,392,980 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ทีด่นิ  อาคาร  เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ 
และอุปกรณ์ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

            
ราคาทุน            
1 กรกฎาคม 2560 16,470,500  42,858,544  51,324,470  35,348,445  10,333,407  156,335,366 
ซือ้เพิม่             -  149,500  1,935,085  327,923             -  2,412,508 
ขาย             -              -                 -  (53,376)  (4,183,627)  (4,237,003) 
30 มถุินายน 2561 16,470,500  43,008,044  53,259,555  35,622,992  6,149,780  154,510,871 
ซือ้เพิม่             -             -  187,095  422,135           -  609,230 
30 มถุินายน 2562 16,470,500  43,008,044  53,446,650  36,045,127  6,149,780  155,120,101 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
1 กรกฎาคม 2560             -  33,508,313  47,569,912  30,945,848  6,819,004  118,843,077 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี             -  866,474  1,260,129  1,840,435  1,392,668  5,359,706 
ค่าเสือ่มสะสมตดัจ าหน่าย             -              -                 -  (53,371)  (3,588,311)  (3,641,682) 
30 มถุินายน 2561             -  34,374,787  48,830,041  32,732,912  4,623,361  120,561,101 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี             -  873,852  1,223,648  1,509,154  782,324  4,388,978 
30 มถุินายน 2562             -  35,248,639  50,053,689  34,242,066  5,405,685  124,950,079 
            
มูลค่าสุทธิตามบญัชี            
30 มถุินายน 2561 16,470,500  8,633,257  4,429,514  2,890,080  1,526,419  33,949,770 
30 มถุินายน 2562 16,470,500  7,759,405  3,392,961  1,803,061  744,095  30,170,022 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ทีด่นิ  อาคาร  เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ 
และอุปกรณ์ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

            
            
            

 

การปันส่วนค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี 2561           

ตน้ทุนขาย           1,768,438 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร           3,591,268 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี           5,359,706 

            
การปันส่วนค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี 2562           
ตน้ทุนขาย           1,575,530 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร           2,813,448 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี           4,388,978 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 การจดจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัรบางสว่นของบริษัทราคาตามบญัชีสทุธิ จ านวน 23.45 ล้านบาท ถกูยกเลิกหลงัจากมีการยตุิวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินตามหมายเหต ุ15 
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่  ราคาทนุก่อนหกัค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดงักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ 
104.29 ล้านบาท และ 96.63 ล้านบาท ตามล าดบั (สว่นของบริษัท : 104.29 ล้านบาท และ 95.84 ล้านบาท ตามล าดบั) และบริษัทมียานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินโดยมีมลูค่าสทุธิ
ตามบญัชีเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.74 ล้านบาท และ 2.56 ล้านบาท ตามล าดบั 
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14. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ‟ สทุธ ิ
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์  
โปรแกรม 

ระหว่างตดิตัง้  รวม 
ราคาทุน      

1 กรกฎาคม 2560 2,792,296                -  2,792,296 
ซือ้เพิม่ 7,000                -  7,000 
30 มถุินายน 2561 2,799,296                -  2,799,296 
ซือ้เพิม่ 21,000  700,000  721,000 
30 มถุินายน 2562 2,820,296  700,000  3,520,296 

      

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      

1 กรกฎาคม 2560 (2,327,287)                -  (2,327,287) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี (157,505)                -  (157,505) 
30 มถุินายน 2561 (2,484,792)                -  (2,484,792) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี (133,138)                -  (133,138) 
30 มถุินายน 2562 (2,617,930)                -  (2,617,930) 

      
ราคาตามบญัชีสุทธิ      
30 มถุินายน 2561 314,504                -  314,504 
30 มถุินายน 2562 202,366  700,000  902,366 

      
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 2561      
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร     157,505 

      
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 2562      
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร     133,138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report 2019) 

 

 - 153 - 

 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์  
โปรแกรม 

ระหว่างตดิตัง้  รวม 
ราคาทุน      

1 กรกฎาคม 2560 2,786,696                -  2,786,696 
ซือ้เพิม่ 7,000                -  7,000 
30 มถุินายน 2561 2,793,696                -  2,793,696 
ซือ้เพิม่               -  700,000  700,000 
30 มถุินายน 2562 2,793,696  700,000  3,493,696 

      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 กรกฎาคม 2560 (2,326,254)                -  (2,326,254) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี (156,665)                -  (156,665) 
30 มถุินายน 2561 (2,482,919)                -  (2,482,919) 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี (132,183)                -  (132,183) 
30 มถุินายน 2562 (2,615,102)                -  (2,615,102) 

      
ราคาตามบญัชีสุทธิ      
30 มถุินายน 2561 310,777                -  310,777 
30 มถุินายน 2562 178,594  700,000  878,594 

      
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 2561      
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร     156,665 

      
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างปี 2562      
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร     132,183 

 
15. วงเงนิสนิเชื่อ 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทยกเลกิใช้วงเงินเบิกเกินบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 70 ล้านบาท ดงันัน้การค ้าประกนัโดยเงนิฝากประจ าส าหรบัวงเงนิสนิเชื่อขา้งต้นโดยเงนิฝากประจ า ตามที่
กล่าวถงึในหมายเหตุ 10 และการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัรบางส่วนตามหมายเหตุ  13 ไดถู้ก
ยกเลกิแลว้ 

 
 
 
 
16. หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ‟ สทุธ ิ
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562 2561 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ   

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 461,010 627,132 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี                   - 461,010 

รวม 461,010 1,088,142 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (17,037) (61,545) 
 443,973 1,026,597 
หกั หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   
(สทุธจิากดอกเบีย้รอตดับญัช ีจ านวน 17,037 บาท)   
        และ 44,508 บาท ตามล าดบั) (443,973) (582,624) 
สทุธ ิ                 - 443,973 

 
 
17. หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        

เจา้หนี้อื่น 6,231,701  4,080,009  6,231,701  4,053,257 
ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งจ่าย 2,158,143  1,245,329  2,158,143  1,245,329 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 333,526  141,290  332,441  141,290 
เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้ 299,600  298,967  299,600  290,873 
เจา้หนี้ซือ้สนิทรพัย ์       -  46,228        -  46,228 

รวม 9,022,970  5,811,823  9,021,885  5,776,977 
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18. ภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน  
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ภาระผกูพนัส าหรบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,177,221  3,213,047 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็    
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,024,328  607,304 
    
 
 
รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

   

ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร ์
    ประกนัภยัทีร่บัรูใ้นระหว่างปี 

 
(60,154) 

  
(3,131,350) 

 
บริษัทจดัให้มีโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541           
ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุงาน 

   

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561 
    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 กรกฎาคม  3,213,047  5,737,093 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

- ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 377,738  434,500 
- ตน้ทุนทางการเงนิ 105,210  172,804 
- ตน้ทุนบรกิารในอดตี 541,380               - 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (60,154)  (3,131,350) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน  4,177,221  3,213,047 
    

ไม่ไดจ้ดัตัง้เป็นกองทุนทัง้หมด 4,177,221  3,213,047 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2562 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดป้ระกาศพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 ใน
ราชกจิจานุเบกษา ซึ่งให้สทิธิแก่ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สุดท้าย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และส่งผลให้ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังานรวมถงึตน้ทุนบรกิารในอดตีในก าไรขาดทุนเพิม่ขึน้จ านวน 541,380 บาท ในงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ 
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ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561 
    

อตัราคดิลด 198,908  (36,073) 
อตัราการขึน้เงนิเดอืน 46,260        - 
อตัราการเสยีชวีติและอตัราการทุพพลภาพ         -  82,652 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (478,880)  (528,379) 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ 173,558  (2,649,550) 
    รวม (60,154)  (3,131,350) 

 

สมมตฐิานตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย 
 

 2562  2561 
    

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 2.12 ต่อปี  รอ้ยละ 2.93 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ของเงนิเดอืนในอนาคตถวัเฉลีย่ รอ้ยละ 3.18 ต่อปี   รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 
อตัราการตาย ตารางมรณะไทยปี 2560  ตารางมรณะไทยปี 2560 
เกษยีณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 
จ านวนพนกังาน 108 คน  134 คน 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้
เป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 
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 (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5  ลดลงรอ้ยละ 0.5 
2562     
อตัราคิดลด     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
    ผลประโยชน์พนกังาน 

  
(130,264) 

  
138,019 

     

การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
    ผลประโยชน์พนกังาน 

  
135,882 

  
(129,574) 

อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
    ผลประโยชน์พนกังาน 

  
(154,278) 

  
163,302 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5  ลดลงรอ้ยละ 0.5 
2561     
อตัราคิดลด     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
    ผลประโยชน์พนกังาน 

  
(110,790) 

  
117,370 

     
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
    ผลประโยชน์พนกังาน 

  
116,705 

  
(111,241) 

     
อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน     
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั 
    ผลประโยชน์พนกังาน 

  
(129,884) 

  
137,318 

 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ผลประโยชน์พนกังานทีค่าดว่าจะจ่ายก่อนคดิลด มดีงันี้ 
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  (หน่วย : บาท) 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2562 
   

ภายใน 1 ปี  208,300 
ระหว่าง 2 - 5 ปี  2,692,728 
ระหว่าง 6 - 10 ปี  2,001,667 
ระหว่าง 11 - 15 ปี  1,132,723 
รวม  6,035,418 

 
19. ทุนเรอืนหุน้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 จ านวนหุน้  
 สามญั จ านวนเงนิ 
   

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2560 257,462,399 128,731,200 
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั 11,491,048 5,745,524 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 268,953,447 134,476,724 

   

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 268,953,447 134,476,724 
เพิม่ทุน 268,953,447 134,476,723 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 537,906,894 268,953,447 

 
บรษิัทไดจ้ดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงกบักรมพฒันาธุรกจิการค้าแลว้ เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2561 ตามมตทิี่ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 2561 ดงันี้ 
 
(ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 135,000,000 บาท (270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 

134,476,724 บาท (268,953,447 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 
(ข) เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากจ านวน 134,476,734 บาท (268,953,447 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็น

จ านวน 403,430,171 บาท (806,860,341 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
537,906,894 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

(ค) จดัสรรหุน้สามญัใหม่จ านวน 537,906,894 หุน้ ดงันี้ 
- จ านวน 268,953,447 หุ้น ให้สิทธิเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้นส าหรับแต่ละหุ้นที่มีอยู่  ในราคาหุ้นละ                 

1 บาท ระยะเวลาซือ้จองระหว่างวนัที ่2-6 กรกฎาคม 2561 และไดร้บัเงนิช าระค่าหุน้เตม็จ านวน มผีลท าให้
ทุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้ 134.48  ลา้นบาท และส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 134.48 ล้านบาท เริม่ซื้อขายในวนัที่ 16 
กรกฎาคม 1561 
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- เมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 จ านวน 268,953,447 หุน้ ใหส้ทิธเิป็นใบส าคญัแสดงสทิธิ ์(DIMET-W2) ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิส์ าหรบัแต่ละหุน้ทีม่อียู่สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
1.15 บาท วนัทีใ่ชส้ทิธิค์อืวนัที ่31 สงิหาคม 2561, 30 พฤศจกิายน 2561, 28 กุมภาพนัธ ์2562 และ 31 
กรกฎาคม 2562 ซึง่ไม่มกีารใช้สทิธิใ์นวนัที ่31 สงิหาคม 2561, 30 พฤศจกิายน 2561 และ 28 กุมภาพนัธ ์
2562 แต่อย่างไรกต็าม มกีารใชส้ทิธิ ์715 สทิธิใ์นวนัที ่19 กรกฎาคม 2562 เป็นจ านวนเงนิรวม 811 บาท 

20. สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 
  

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 บรษิทัเสนอขายหุน้สงูกว่ามลูค่าหุน้ทีจ่ด
ทะเบยีนไว ้บรษิทัจะตอ้งน าค่าหุน้สว่นเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั”) ส่วนเกนิมูลค่าหุน้นี้จะน าไป
จ่ายเงนิปันผลไม่ได ้
 
21. ส ารองตามกฎหมาย  

 
ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็น
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่า
ส ารองดงักล่าวจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่าย
เป็นเงนิปันผลได ้

 
22. ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2562  2561  2562  2561 
        
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู 
    และงานระหว่างท า (3,088,310) 

 
(3,486,537) 

  
(3,082,661) 

  
(3,605,037) 

ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปู 21,275,687  15,108,801  20,501,320  13,588,946 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 157,559,458  175,740,716  157,559,458  175,740,716 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนระยะยาว 83,140,000  -   83,140,000  -  
เงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์พนกังาน 50,430,875  59,332,376  49,851,599  58,228,604 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,526,118  5,523,691  4,521,161  5,516,371 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสยัจะสญู (323,220)  1,969,908  (323,220)  1,969,908 
ค่าเผื่อสนิคา้เคลื่อนไหวชา้และเสือ่มสภาพ 557,170  11,151,033  531,419     11,043,490 
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23. ภาษเีงนิได ้
 
สนิทรพัย์/หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 2561 เกดิจากผลแตกต่างชัว่คราว             
ทางภาษ ีระหว่างสนิทรพัย/์หนี้สนิตามเกณฑภ์าษ ีและสนิทรพัย/์หนี้สนิตามบญัช ีซึง่มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 
 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้(ค่าใชจ้่าย)  

 
1 กรกฎาคม 

2561 
งบก าไร
ขาดทุน 

สว่นของ             
ผูถ้อืหุน้ 

30 มถุินายน 
2562 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี :      
จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้การคา้ 3,002,564 (2,871,415)       - 131,149 
จากค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพและลา้สมยั 5,979,015 (5,930,893)       - 48,122 
จากค่าเผื่อการลดมลูค่าเงนิลงทนุในระยะยาว 131,730   -       - 131,730 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 642,610 (630,579) (12,031)        - 

รวม 9,755,919 (9,432,887) (12,031) 311,001 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี :      
จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้การคา้ 2,900,948  101,616         - 3,002,564 
จากค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพและลา้สมยั 3,851,993  2,127,022         - 5,979,015 
จากค่าเผื่อการลดมลูค่าเงนิลงทนุในระยะยาว 131,730           -         - 131,730 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,147,419  121,461 (626,270) 642,610 
จากขาดทุนสะสมทางภาษยีกมา 4,737,092  (4,737,092)         -         - 

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

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี :      
จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้การคา้ 2,871,415 (2,871,415)         -         - 
จากค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพและลา้สมยั 5,930,893 (5,930,893)         -         - 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 642,610 (630,579) (12,031)         - 

รวม 9,444,918 (9,432,887) (12,031)         - 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี :      
จากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้การคา้ 2,769,800  101,615         - 2,871,415 
จากค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพและลา้สมยั 3,805,379  2,125,514         - 5,930,893 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,147,419  121,461 (626,270) 642,610 
จากขาดทุนสะสมทางภาษยีกมา 4,609,376  (4,609,376)         -         - 

รวม 12,331,974 (2,260,786) (626,270) 9,444,918 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562 2561 2562 2561 
     
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้  (103,230,101) (36,148,061) (102,820,854) (35,070,294) 
อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20 20 20 20 
ภาษคี านวณจากอตัราภาษ ี (20,646,020) (7,229,612) (20,564,171) (7,014,059) 
ปรบัปรุงดว้ย :     
   รายจ่ายทีไ่ม่ใหถ้อืเป็นรายจ่าย และรายไดท้ี ่
       ไดร้บัการยกเวน้ตามประมวลรษัฎากร 

 
551,507 

 
455,650 

 
545,040 

 
422,862 

    กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด                             
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลขาดทุนทางภาษียก
มา 

 
9,432,887 

 
4,737,092 

 
9,432,887 

 
4,609,376 

   ขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัทีย่งัไม่ไดร้บัรูเ้ป็น                   
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี                               20,094,513 

 
    4,423,862 20,019,131 

 
4,242,607 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 9,432,887 2,386,992 9,432,887 2,260,786 

     
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั       -       -       -      - 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิ 
ไดร้อการตดับญัช ี 9,432,887 2,386,992 9,432,887 2,260,786 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 9,432,887 2,386,992 9,432,887 2,260,786 

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีย่งัไม่ไดร้บัรู ้เกดิจากรายการดงัต่อไปนี้   

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2562  2561  2562  2561 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
    ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้การคา้ 2,871,415      -  2,871,415      - 
    ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพและลา้สมยั 5,930,893      -  5,930,893      - 
    ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนระยะยาว 16,280,000      -  16,280,000      - 
    ส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 630,579      -  630,579      - 
    ขาดทุนสะสมทางภาษยีกมาไม่เกนิ 5 ปี 6,565,597  9,160,955  6,257,145  8,851,983 
        รวม 32,626,484  9,160,955  31,970,032  8,851,983 

 
บรษิทักลบัรายการยอดยกมาของสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากขาดทุน
ทางภาษ ีเน่ืองจากไม่มัน่ใจวา่จะสามารถท าก าไรในอนาคตใหเ้พยีงพอในการใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวและ  ผลขาดทุนทาง
ภาษดีงักล่าว 
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24. กองทุนส ารองเลีย้งชพี  
 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงานตามความในพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 และ
เขา้เป็นกองทุนจดทะเบยีนเมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2533 
 
ตามระเบยีบกองทุน พนักงานจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 2 - 5 ของเงนิเดอืนแต่ละเดอืน และบรษิทัจ่าย
สมทบในจ านวนเดยีวกนั บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบรหิารกองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530  
 
เงนิสมทบทีบ่รษิทัจ่ายเขา้กองทุนและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัปี 2562 และ 2561 มจี านวน 0.92 ลา้นบาท และ 1.44 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
25. ก าไรต่อหุน้ 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักทีช่ าระแลว้ทีม่อียู่ในระหว่างปี หลงัจากการปรบัจ านวนหุน้สามญัเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามที่
กล่าวถงึในหมายเหตุ 19(ค) มผีลดงัดา้นล่าง 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 ก่อนปรบัปรุง  ปรบัปรุงใหม ่
    
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561    
จ านวนหุน้  537,906,894  992,346,255 
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท) (0.14)  (0.07) 
 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ไม่มกีารค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลดโดยรวมหุน้สามญัเทยีบเท่าทีบ่รษิทัอาจตอ้งออกส าหรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั เนื่องจากราคาการใชส้ทิธสิงูกว่ามลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั 
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26. ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นงานด าเนินงาน 2 สว่นงาน ไดแ้ก่ ผลติและจ าหน่ายสแีละใหบ้รกิารก่อสรา้ง บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละ
ก าไรขัน้ตน้ของแต่ละสว่นงาน ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของสว่นงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561  

 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 
  อุตสาหกรรมผลติและจ าหน่ายส ี  การใหบ้รกิารก่อสรา้ง  การตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
                 
รายได ้  298,182,909  276,925,649  35,066,406        -        -        -  333,249,315  276,925,649 
ตน้ทุน  (225,203,249)  (226,678,120)  (34,731,007)        -        -        -  (259,934,256)  (226,678,120) 
ก าไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน  72,979,660  50,247,529  335,399        -        -        -  73,315,059  50,247,529 
                 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย              (4,526,118)  (5,523,691) 
ดอกเบีย้จ่าย              (149,724)  (307,764) 
                 
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได ้              (103,230,101)  (36,148,061) 
                 
รวมสนิทรพัย ์              333,824,898  162,244,266 
                 
รวมหนี้สนิ              95,438,296  80,186,246 

 
ลกูคา้รายใหญ่ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 รายไดจ้ากลกูคา้หลกัซึง่เป็นบรษิทัจ าหน่ายส ีจ านวนเงนิรวม 103.06 ลา้นบาท และ 112.54 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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27. ภาระผกูพนั 
 

26.1 วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัมภีาระผูกพนัการปฏบิตัติามสญัญาลูกคา้จ านวน 1.27 ลา้นบาท และมเีงนิฝาก
เป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัจ านวน 1.92 ลา้นบาท ตามหมายเหตุขอ้ 10 
 

26.2 วนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทมภีาระผูกพนัจากสญัญาจ้างพฒันาและวางแผนระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์
จ านวน 0.26 ลา้นบาท 

 
28. สญัญาสทิธแิละการช่วยเหลอืทางเทคนิค 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีญัญาสทิธกิารผลติ จ าหน่าย และการช่วยเหลอืทางเทคนิคจากต่างประเทศ 2 แห่ง  ดงันี้ 
 

- สญัญาระหว่างบรษิัทกบับรษิัท Valspar Paint (เดมิชื่อ Wattyl) ของประเทศออสเตรเลยี ในการผลติและ
จ าหน่ายสเีคลอืบไม้และสทีาอาคาร สญัญานี้จะครบก าหนดในวนัที ่30 มถุินายน 2562 โดยบรษิัทต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใชส้ทิธใินอตัรารอ้ยละของราคาขายสุทธแิต่ไม่น้อยกว่าจ านวนขัน้ต ่ายกเวน้เกดิเหตุสุดวสิยั
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
- เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2560 ไดเ้ขา้ท าสญัญาส าหรบัระยะเวลา 5 ปี ระหว่างบรษิทัและ Carboline International 

Corporation ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อผลติและจ าหน่ายสารเคลอืบสธีรรมดา สารเคลอืบสแีละส ี
ป้องกนัอคัคภียั โดยบรษิัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใชส้ทิธใินอตัรารอ้ยละของราคาขายสุทธแิต่ไม่น้อยกว่า
จ านวนขัน้ต ่าตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 

29. การปรบักระทบหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่7 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ก าหนดใหบ้รษิทัและ
บรษิทัย่อยต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ บรษิัทและบรษิทัย่อยจดั
ประเภทการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่กระแส            
เงนิสดพรอ้มหมวดย่อยเพิม่เตมิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่7 
การเปลีย่นแปลงต่อหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยมดีงันี้  

 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
   

1 กรกฏาคม 2561  1,026,597 
   
รายการท่ีเกิดขึน้จากกระแสเงินสด:   
การจ่ายคนื  (582,624) 
30 มิถนุายน 2562  443,973 
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(หน่วย : บาท) 
  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 
   
1 กรกฏาคม 2560  2,392,597 
   
รายการท่ีเกิดขึน้จากกระแสเงินสด:   
การจ่ายคนื  (1,366,000) 
30 มิถนุายน 2561  1,026,597 

 
30. เครื่องมอืทางการเงนิ 
 

30.1. นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็ งก าไรหรือ                
เพื่อการคา้ 

 
30.2. ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

 
 บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลกูหนี้การคา้ อย่างไรกต็าม เน่ืองจากบรษิทั

และบรษิทัย่อยมฐีานของลกูคา้ทีห่ลากหลายและมจี านวนมากราย ดงันัน้บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะ
ไดร้บัความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเกบ็หนี้จากลกูหนี้เหล่านัน้ บรษิทัและ บรษิทัยอ่ยไดป้ระมาณ
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมนิตามหลกัเกณฑท์ีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

 
30.3. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการบางรายการเป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ท าใหเ้กดิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารเชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศไม่เป็นสาระส าคญั 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์และหนี้สนิทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศทีไ่ม่ไดท้ าการป้องกนัความเสีย่ง ดงันี้   
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สนิทรพัย ์ หนี้สนิ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ 

สกุลเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ 

เหรยีญสหรฐัฯ              - 
 

 

533,796                - 
 

 

533,796 
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30.4. มลูค่ายุตธิรรม 
 
มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ จ านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นเครื่องมอืทางการเงนิในขณะทีท่ ัง้สองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ               
ผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั มลูค่ายุตธิรรมไดม้าจากราคาตลาดทีก่ าหนด 
 
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ              
ทางการเงนิ มดีงันี้ 

- สนิทรพัยท์างการเงนิ ไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่า   เงนิสด ลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้อื่นมรีาคาตาม
บญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม เนื่องจากเครื่องมอืทางการเงนิเหล่านี้จะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

- หนี้สนิทางการเงนิ ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั  การเงนิ เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้อื่น มรีาคาตาม
บญัชีของหนี้สนิทางการเงินใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบ
ก าหนดช าระในระยะเวลาอนัสัน้ 

- เงนิลงทุนระยะยาวในหุน้ทุนของบรษิทัย่อยและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น มรีาคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์าง
การเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม  

 
30.5. ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เนื่องจากมเีงนิฝากและมหีนี้สนิกบัสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็
ตาม บรษิทัและบรษิทัย่อยเชื่อว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของกจิการ ดงันัน้บรษิทัและบรษิทัย่อย        จงึมไิดใ้ชต้รา
สารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 
 

31. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีร่อบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้พจิารณาอนุมตัิ                    
ใหบ้รษิทัเขา้ซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ไอเจน เอเนอรย์ี่ จ ากดั จ านวน 409,998 หุน้ โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
จากบรษิทั ไอเจน เอนจเินียริง่ จ ากดั รวมเป็นเงนิลงทุน 40 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะเขา้ท ารายการซือ้ขายภายในเดอืน
ธนัวาคม 2562 
 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้มมีติให้พจิารณาอนุมตัิให้บรษิัท
ด าเนินการโอนกจิการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑส์ ีรวมถงึทรพัยส์นิที่เกี่ยวขอ้งและใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 
รวมถงึทีด่นิและอาคาร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ สนิคา้คงเหลอื ทรพัยส์นิทางปัญญา สญัญา และใบอนุญาตทีเ่ กีย่วขอ้ง 
รวมถงึบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิดงักล่าวไปยงับรษิทั เอเชีย่น คอรโ์รชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั(“บรษิทัย่อย”) 
โดยกจิการก าหนดมูลค่าการโอนกจิการบางส่วนตามมูลค่าตามบญัช ีและจะท ารายการโอนกจิการบางส่วนภายในปี 
2562 หลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัอนุมตัมิตพิเิศษจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ภายหลงัจากโอนกจิการเสรจ็สิน้ 
บรษิทัจะโอนหุน้ของบรษิทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ดว้ยมลูค่าตามบญัช ีใหก้บับรษิทัย่อย 
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ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 ไดม้มีตใิหพ้จิารณาอนุมตั ิดงันี้  
- ใหบ้รษิทัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสร้างใหแ้ก่บรษิทัย่อย เพื่อแลกเปลีย่นกบั

บรษิัทย่อยจะออกหุ้นสามญัใหม่ให้แก่บรษิัทจ านวน 301,710 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 
30,171,000 บาท  

- ให้บริษัทโอนสิทธิก์ารใช้ที่ดินและอาคาร และใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อใหบ้รษิทัย่อยประกอบกจิการได ้

- ให้บริษัทโอนกรรมสิทธิใ์นเครื่องจักรที่จดกรรมสิทธิไ์ว้ตาม พ.ร.บ. จดทะเบียน
เครื่องจกัร พ.ศ. 2514 ใหแ้ก่บรษิทัย่อย 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2562 ไดม้มีตใิหพ้จิารณาอนุมตัใิห้
เพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทัย่อย โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 
70,000,000 บาท โดยรบัช าระค่าหุน้ดว้ยทรพัยส์นิจากการโอนกจิการบางสว่นตามหมายเหตุขา้งตน้ 
 

32. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัแลว้ เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม 2562 
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