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สาส์นจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2564 นับเป็นปีที่ส�าคัญที่สุดปีหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการปรับตัวครั้งใหญ่โดย
มุ่งหวังผลลัพธ์ในการด�าเนินธุรกิจระยะยาวที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและมีนัยยะส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงภายในที่ส�าคัญ
ในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 คือ การเข้าบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงใหม่
ที่มากประสบการณ์ มีความรู้ และคุณวุฒิสูงจากสาขาวิชาชีพต่างๆ
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวในปีที่ผ่านมา ผนวกกับการด�าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้อง
เผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ร่วม
มือร่วมใจกันท�างานอย่างหนักในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุ
เป้าหมายในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืนแก่บริษทั ฯ ในระยะยาวตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ผลลัพธ์หนึ่งจากการท�างานอย่างหนักร่วมกันของทุกฝ่าย คือ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพิ่มทุนส�าเร็จจ�านวน
รวม 236,000,000 บาท การเพิม่ ทุนครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ ทัง้ ในด้านการพัฒนาธุรกิจเดิม และการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
ส�าหรับแนวทางการบริหารงานในปี 2565 นั้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงส�าหรับ
งานอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ และมุง่ หวังให้ไดเมทเป็นยีห่ อ้ อันดับหนึง่ ทางด้านผลิตภัณฑ์สอี ตุ สาหกรรม โดยยึดนโยบาย
การผลิตสีเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ และสามารถคิดค้น
ผลิตภัณฑ์สใี หม่ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดี นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะมีการพัฒนาธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะสร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน และมีเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานระดับโลก ครอบคลุมการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลประกอบการและผลก�าไรที่คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ไว้วางใจและ
ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

(พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี)
ประธานกรรมการ

(นาย เหอ จือ หวง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สี
คุณภาพสูงทุกชนิดทุกประเภท ได้แก่ สีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ สีอุตสาหกรรม และสีป้องกันสนิม
ส�ำหรับโครงเหล็กทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อูต่ อ่ เรือและซ่อมเรือ โรงกลัน่ น�ำ้ มัน โรงผลิตไฟฟ้า
แท่นขุดเจาะน�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
นโยบายบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายผลิตสีเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ และสามารถคิดค้น
ผลิตภัณฑ์สีใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดี

วิสัยทัศน์

บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี คุ ณ ภาพสู ง ส� ำ หรั บ งาน
อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ และท�ำให้ ยี่ห้อไดเมทเป็นยี่ห้ออันดับหนึ่งทาง
ด้านผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

1.   ผลิตสีที่มีคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ
2.   เป็นโรงงานผลิตสีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีบุคลากรที่
มีคุณภาพ
3.   สร้างผลประกอบการและผลก�ำไรที่คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้น
4. เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้รับความเชื่อมั่น
จากลูกค้า และสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรทุกฝ่าย

เป้าหมาย

บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงที่ได้
มาตรฐานระดับโลก และครอบคลุมการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์

1. รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีด้านการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตสีชั้น
น�ำของโลก
2. เพิม่ งบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สี รวมทัง้ จ�ำนวน
บุคลากร และการว่าจ้างที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญและมากด้วย
ประสบการณ์
3. รักษาคุณภาพการผลิต การกระจายสินค้า การดูแลคลังสินค้า และ
อื่น ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และ
มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015
4. สรรหาวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ ราคาเหมาะสมและไม่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
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5. แต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
6. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เช่น ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ผ่านตัวแทนโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
โครงการเสาส่งสัญญานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็คมิลกรุ๊ป
(Acmil Group) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตสีป้องกันสนิมคุณภาพสูงให้แก่โครงการ
อุตสาหกรรมระดับประเทศ แท่นขุดเจาะน�้ำมัน และก๊าซในอ่าวไทย ต่อมาบริษัทฯ ได้ผลิตสี
ทาเฟอร์นิเจอร์ สีเคลือบไม้ และสีทาอาคาร ในปี 2550 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพจากบริษัท
จ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 21 มกราคม 2551
พัฒนาการที่ส�ำคัญ
ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

2559

• บริษัท เอื้อวิทยา จ�ำกัด (มหาชน) และ นายนิธิศ ศิลมัฐ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 และร้อยละ 12.94 ตามล�ำดับ
• บริษัทฯ ได้เพิ่มผู้แทนจ�ำหน่ายสีไดเมทในต่างจังหวัด
• บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 76.23 ได้ขยายตลาด ออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection
และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape

2560

• บริษัทฯ ได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ท�ำตลาด และให้บริการหลังการขาย กับ
ผลิตภัณฑ์สีของ บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษทั ฯ ได้เซ็นสัญญาเป็นผูผ้ ลิตและตัวแทนจ�ำหน่ายสี กับ บริษทั คาร์โบไลน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์เปอร์เรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา (Carboline International Corporation, USA)

2561

• บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด ร้อยละ 14.00 จาก บริษัท
อิเล็กทริค โซลูชั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด
• บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 135.00 ล้านบาท เป็น 134.48 ล้านบาท และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 403.43 ล้านบาท
• บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 537.91 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จ�ำนวน 268.95 ล้านหุน้ และเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DIMET-W2) จ�ำนวน 268.95 ล้านหุ้น
• บริษัทฯ ได้เสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DIMET-W2) ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

2562

• บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย จากเดิมถือหุ้นร้อยละ 76.23 เป็นร้อยละ 99.98
• บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน
• บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แมคทริค จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นร้อยละ 4.08 เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานติดตั้งระบบ
• บริษทั ฯ ได้โอนกิจการบางส่วนของบริษทั ฯ ให้แก่ บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.98

2563

• แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายศุภชัย ลิมณศิริ
• เปลีย่ นแปลงรอบบัญชีจากวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เป็น วันที่ 1 มกราคม
และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เริ่มรอบบัญชีใหม่ปี 2564
• แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงชื่อและกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัท

2564

• บริษทั ที.เอช.เอส. รับเบอร์ จ�ำกัด ได้เข้าซือ้ หุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 24.99 จากบริษทั สกาย ทาวเวอร์
จ�ำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอื้อวิทยา จ�ำกัด (มหาชน))
• แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงชื่อและกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัท
• แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเหอ จือ หวง
• แต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์
• แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการขายและการตลาด นายวสุ คุณวาสี
• แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นางอัญญา ถาวรนันท์
• บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด จ�ำนวน 804.3 ล้านบาท
1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ระหว่างวันที่ 2229 ตุลาคม 2563 จ�ำนวน 1,076,749,044 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 107,674,904.40 บาท บริษัทฯ จึงขอรายงาน
การใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ดังนี้  
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : บาท
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

1.
2.
3.
4.

แผนการใช้เงิน

จ�ำนวนเงิน
ที่ใช้ไป

จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
คงเหลือ
ที่ใช้จ่าย
คงเหลือ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2564
เพื่อนํามาใช้เป็นสภาพคล่อง 25,674,904.40 24,545,880.98 1,129,023.42 22,769,872.24
เพื่อนํามาจ่ายชําระเจ้าหนี้ 20,000,000.00 15,453,119.02 4,546,880.98 4,546,880.98
เพื่ อ นํา มาจ่ า ยชํา ระเงิ น คื น 45,000,000.00
- 45,000,000.00
23,359,151.18
เงินกู้ยืม
เพือ่ นํามาสํารองในการขยาย 17,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
ธุรกิจสี

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2565 นั้น มีหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น
250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท
คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 147,500,000.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินเพิ่มทุนดัง
กล่าวยังไม่ได้มีการน�ำมาใช้แต่อย่างใด
1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
- ไม่มี –
1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ประเภทธุรกิจ

ผลิต จ�ำหน่าย น�ำเข้ามาเพื่อจ�ำหน่ายสีทุกชนิดทุกประเภท ทิน
เนอร์และสารเคมีทกุ ชนิดทีเ่ ป็นส่วนประกอบของสีและทินเนอร์
สีและสารที่ใช้เคลือบอาคาร สีและสารที่ใช้เคลือบไม้ และวัสดุที่
ใช้ในอุตสาหกรรมเรือ รวมทั้งโครงเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง
ตลอดจนวัสดุอื่นทีใช้ในการควบคุมการสึกกร่อนทุกชนิด

เลขทะเบียนบริษัท  

0107550000165

โทรศัพท์

66 2323 2800-6

โทรสาร

66 2323 2807

เว็บไซต์

http://www.dimetsiam.com

ทุนจดทะเบียน

หุน้ สามัญ 4,031,285,349 หุน้ จ�ำนวน 2,015,642,674.50 บาท

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว หุ้นสามัญ 1,865,123,566 หุ้น จ�ำนวน 932,561,783.00 บาท
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์สีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม (ได้แก่ สี
ป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
(สิ้นสุด 30 มิ.ย. 62) (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 63) (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64)
ประเภทรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยใน 330.17
98.68 359.28
97.95 141.90
97.49
ประเทศ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สี
159.30
47.61 130.82
35.67
69.63
47.84
/1
อุตสาหกรรม
    - กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
10.94
3.27
9.04
2.46
1.90
1.31
- กลุ่มงานบริการรับเหมา
35.06
10.48 143.76
39.19
2.71
1.86
ก่อสร้าง
   - อื่น ๆ
124.87
37.32
75.66
20.63
67.34
46.26
2. รายได้จากการจ�ำหน่ายต่าง
0.23
0.07
0.32
0.22
ประเทศ
รายได้จากการขายและบริการ
330.40
98.75 359.28
97.95 141.90
97.49
รายได้อื่น /2
4.17
1.25
7.52
2.05
3.66
2.51
รวมรายได้
334.57 100.00 366.80 100.00 145.56 100.00
หมายเหตุ
/1
/2

กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์สอี ตุ สาหกรรม ประกอบด้วย สีปอ้ งกันสนิม (Protective Coating) สีเคลือบไม้ (Timber Coating)
และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ (Industrial Coating)
สีป้องกันสนิม

เป็นสีพเิ ศษทางด้านวิศวกรรมทีใ่ ช้สำ� หรับทาโครงสร้างเหล็กเพือ่ ป้องกันสนิม และทนทาน
ต่อมลภาวะ (อาทิ แสงแดด ไอน�ำ้ เค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้ คงสภาพความสวยงาม
ในอุตสาหกรรมหนัก ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน ซึง่ โดยปกติหากจ�ำแนกประเภทในเชิง
วิศวกรรมแล้ว สีปอ้ งกันสนิมจะประกอบด้วย สีรองพืน้ สีชนั้ กลาง และสีทบั หน้า ซึง่ แต่ละ
ชั้นจะท�ำหน้าที่ และให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้
สีรองพื้น : ใช้ปอ้ งกันสนิมเหล็ก และให้ความยึดเกาะทีด่ กี บั ผิวเหล็ก อาทิ สี Inorganic
Zinc Primer เป็นต้น
สีชั้นกลาง : ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับระบบสี อาทิ สีอีพ๊อกซี่ เป็นต้น
สีทับหน้า : ใช้ป้องกันพื้นผิวเหล็กจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (แสงแดด ไอน�้ำเค็ม
สารเคมี) อาทิสีโพลียูเรเทน เป็นต้น

สีเคลือบไม้        

เป็นสีที่ใช้ส�ำหรับเคลือบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้งานจริง ซึ่ง
โดยทั่วไปมักใช้เคลือบหลายชั้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เป็น
เงา ทนทานต่อสารเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นต้น
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สีอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซึง่ ประเภทของสีอตุ สาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกต่างออกไปตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paints) เป็นสีทใี่ ช้สำ� หรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และส�ำนักงานทัว่ ไป
เพื่อให้เกิดความสวยงาม และทนทานจากสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปสีทาอาคารจะประกอบไปด้วยสีรองพื้น
และสีทับหน้า โดยสีบางชนิดจะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นต่อพื้นผิว ป้องกัน น�้ำรั่วซึม ทนเชื้อราทั้งภายนอกและภายใน
และสามารถเช็ด /หรือ ล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่าย นอกจากนี้ สีทาอาคารบางชนิดยังสามารถสะท้อนความร้อน
เพือ่ ประหยัดพลังงาน และเป็นสีทไี่ ร้กลิน่ ทีใ่ ช้ทาภายในโดยไม่สร้างอาการแพ้ให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยด้วย ปัจจุบนั บริษทั ฯ
ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนลิขสิทธิช์ อื่ ทางการค้าไว้จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ได้กระท�ำมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ป้องกันการเลียน
แบบจากคู่แข่ง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยพัฒนาอย่างมาก ทั้งที่ท�ำการวิจัยพัฒนาโดยทีมวิจัยของบริษัทฯ เอง และรับ
การสนับสนุนจากบริษัทสีชั้นน�ำในต่างประเทศ ดังได้ชี้แจงไว้ในหัวข้อ (ง) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สัญญาที่มีนัยส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตที่ส�ำคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ใบอนุญาต
ขอบเขต
อายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ.03/4)
ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายสีน�้ำ 
สีน�้ำมัน สีเคลือบ และทินเนอร์
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการขอต่อ
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตของกรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
บริษัทฯ อยู่ระหว่าด�ำเนินการขอต่อใบ
อนุญาต

บริษทั ย่อยได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ ซึ่งได้
รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ใน
ฐานะทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน บริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในแต่ละ
บัตรส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยยังไม่ได้เริ่มกระบวนการผลิตจากสิทธิพิเศษดังกล่าว
(2) การตลาดและการแข่งขัน
(ก)

การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�ำคัญ
• นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ มีนโยบายท�ำตลาดในลักษณะโครงการใหญ่ ๆ เป็นหลัก เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพสูง เป็นทีต่ อ้ งการของลูกค้ารายใหญ่ เช่น โครงการซ่อมบ�ำรุงคลังน�ำ้ มัน
โครงการซ่อมบ�ำรุงแท่นกลางทะเล โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของทางราชการ เป็นต้น แต่ในปี
2565 นี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร พร้อมปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่
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เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมได้เกือบทุกด้านทุกระดับ สามารถ
แข่งขันในโครงการต่าง ๆ ได้ทุกขนาด ทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก
• อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม
คูแ่ ข่งของบริษทั ฯ มีทงั้ ผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ ข้ามาท�ำธุรกิจในประเทศไทย
หากมองในภาพรวม เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ใช้มาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์สี
ระดับโลก ท�ำให้คุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง แต่ก็มีระดับราคาที่สูงกว่าเช่นกันในผลิตภัณฑ์บาง
ประเภท แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาส่วนผสมและปรับวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ดียิ่งขึ้น
ลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์ – หากแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุ พร้อมสรุป
สาระส�ำคัญของสัญญาแต่งตั้งด้วย
ลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ แต่บริษัทฯ มีนโยบายขยายเข้าสู่
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายดูแล
พื้นที่ภาคเหนือแล้ว และก�ำลังจะขยายไปในทั่วทุกภาคของประเทศ
• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่เคยใช้หรือรู้จักคุณภาพของสีได
เมทเป็นอย่างดี หรือบริษัทต่างชาติในประเทศไทยที่มีการระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีมา
จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ
• การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
บริษัทฯ เน้นการจ�ำหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) แต่หลังจากการปรับโครงสร้างใหม่
บริษัทฯ จะเพิ่มช่องทางตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศด้วย
• สัดส่วนการจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯ เน้นขายในประเทศเป็นหลัก แต่ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโอกาสส่งผลิตภัณฑ์
ให้กบั โครงการเสาส่งสัญญานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union
of Myanmar) และมีโอกาสทีจ่ ะขยายไปยังโครงการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (Lao People’s Democratic Republic) ในปี 2565 นอกจากนี้ ยังร่วมกับบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้า MRT
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
(ข)

สภาพการแข่งขัน
• สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผ่านมา
มีการแข่งขันสูงจากคูแ่ ข่งในการลดราคา ท�ำให้บริษทั ฯ ต้องปรับตัวในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ให้สามารถมีระดับราคาที่แข่งขันได้ง่ายขึ้น
• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ยังมีแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมทีด่ ี ทัง้ งานซ่อมปรับปรุง และงานโครงการใหม่ ทัง้
จากภาครัฐและภาคเอกชน
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• จ�ำนวนคู่แข่งขันโดยประมาณ
ประมาณ 5-6 ราย
• ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
โดยเฉลีย่ การท�ำธุรกิจทีผ่ า่ นมา ขนาดของบริษทั ฯ จะอยูร่ ะดับกลางเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งในตลาด
• สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
การเข้ามาของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถกลับมามีศักยภาพในการแข่งขัน
แข็งแกร่งเช่นเดิม โดยมีแนวโน้มที่จะเข้มแข็งมากกว่าเก่าอีก เนื่องจากทีมผู้บริหารชุดใหม่มี
ประสบการณ์สงู และมีสายสัมพันธ์ทดี่ กี บั องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง ท�ำให้บริษทั ฯ มีโอกาส
ที่จะได้งานโครงการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
(ค)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 600,000 ลิตรต่อปี โดยมีอัตราการใช้
ก�ำลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 30 ของก�ำลังการผลิตรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความยากง่ายและรายละเอียดการผลิตในแต่ละช่วงเวลาทีเ่ กิดจากความต้องการสัง่ ซือ้ ของ
ลูกค้า บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารพึง่ พิงการจัดซือ้ วัตถุดบิ จากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ รายใดรายหนึง่ เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้ามี 4 ประเภท คือ
1. สารเรซิน (Resin)

: เป็นสารเคมีทเี่ ป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะของสี อาทิ ความ
แข็ง ความทนทานต่อน�้ำและสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

2. ตัวให้สี (Pigment)

: เป็นสารเคมีที่ท�ำให้เกิดสีสันตามความต้องการและตาม
สูตรที่ก�ำหนดโดยตัวให้สี หรือPigment มีทั้งแบบที่เป็น
ผงและของเหลว

3. ตัวท�ำละลาย (Solvent)

: มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยละลายส่วนผสมของวัตถุดบิ ให้เขาเป็นเนือ้
เดียวกัน และลดความหนืดเพือ่ ท�ำให้สามารถใช้งานได้งา่ ย

4. ตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) : เป็นสารเคมีทใี่ ช้เพือ่ เพิม่ เติมคุณสมบัตพิ เิ ศษบางประการ
ของสีแต่ละชนิด อาทิ ลดการเป็นฟอง ป้องกันรังสีอัลต
ร้าไวโอเลต ป้องกันเชื้อรา เป็นต้น
ทั้งนี้ การผลิตสีแต่ละชนิดจะมีขั้นตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่ส่วนผสม สูตรการผลิตสี
และการตรวจสอบ คุณภาพจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามคุณสมบัติของสีแต่ละ
ประเภท
(ง)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ
87,914,816 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
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ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน

เป็นเจ้าของ

2. อาคาร

เป็นเจ้าของ

3. เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เป็นเจ้าของ

4. เครื่องตกแต่งและ เป็นเจ้าของ
เครือ่ งใช้สำ� นักงาน
5. ยานพาหนะ
เป็นเจ้าของ
รวมมูลค่าทรัพย์สิน

การใช้งาน

มูลค่าตาม
ภาระผูกพัน
บัญชี (บาท)
31 ธันวาคม
2564
ที่ตั้งอาคารโรงงาน 72,240,000 ที่ดินโฉนดเลขที่ 85930 ตั้งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ต�ำบลบางปู
ใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ เนื้อที่ 6-1-80 ไร่ ติด
ภาระจ�ำนองพร้อมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
ตามข้อ 2. มูลค่าจ�ำนองรวม 97.0 ล้าน
บาท กับ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล
จ�ำกัด
อาคารโรงงานและ 5,601,850 อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ตั้ ง อยู ่ ที่ นิ ค ม
ส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ต�ำบลบางปู
ใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ติดภาระจ�ำนองร่วมกัน
กับที่ดินตามข้อ 1. กับ บริษัท บียอน
ด์ แคปปิตอล จ�ำกัด
เครื่ อ งจั ก รและ 9,297,964 - ไม่มี อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการ
ผลิต
774,990 - ไม่มี 12 - ไม่มี 87,914,816

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ
174,648 บาท โดยรายการดังกล่าว ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เกีย่ วกับโปรแกรมด้านบัญชี
ด้านการผลิต และด้านจัดซื้อ
สัญญาที่มีนัยส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตสีกับ Carboline
International Corporation และ Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. ซึ่งสามารถสรุป
สาระส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
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สรุปสัญญาที่มีนัยส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจ
คู่สัญญา
วันที่ท�ำสัญญา
ลักษณะสัญญา

ระยะเวลาผูกพัน

ค่าลิขสิทธิ์

Carboline International Corporation
ประเทศสหรัฐอเมริกา
28 มีนาคม 2560
ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต
สี และเป็ น ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ
Carboline International Corporation
ในประเทศไทย
5 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ได้ต่อ
สัญญาอีก 3 ปี

Valspar Paint (Australia) Pty Ltd.
ประเทศออสเตรเลีย
1 กรกฎาคม 2559
ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต
สี

3 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ก่อ นครบก�ำหนดอายุสัญญา 3 เดือ น คู ่
สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ สามารถส่งหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอต่ออายุสัญญาออกไป ซึ่ง
สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี
คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ หรือ คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ หรือ
ขั้นต�่ำ ตามประเภทสินค้า
ขั้นต�่ำ ตามประเภทสินค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย และบริษทั ที่เกีย่ วข้อง ดังมีรายละเอียดตาม
ตารางข้างล่างนี้
ชื่อบริษัท

สัดส่วนถือ วิธีมูลค่า วิธีราคาทุน /1
(บาท)
หุ้น
ยุติธรรม
(ร้อยละ)
(บาท)
บริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด 99.99
9,900
บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด
99.99
17,490,000
บริษัทที่
บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
14.00 45,728,000
เกี่ยวข้อง บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
10.00
1,539,200
บริษัท แมคทริค จ�ำกัด (มหาชน)
4.08
14,357,000
หมายเหตุ

/1

มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ งจากการลงทุน และสภาพคล่องทางการ
เงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็นส�ำคัญ โครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามขอบเขตอ�ำนาจการอนุมัติที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้
บริหารบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายที่
ส�ำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทดังกล่าว
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ในกรณีบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลการบริหารจัดการโดยตรง แต่
จะติดตามผลการด�ำเนินงานในฐานะผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไป แต่ทงั้ นี้ บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายการลงทุน
เพิ่มเติมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ท�ำธุรกิจสีในระยะเวลาอันใกล้นี้
ราคาประเมินทรัพย์สินใหม่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัด
มูลค่าที่ดินภายหลังการรับรู้รายการ จากเดิมวัดมูลค่าที่ดินภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธี
ราคาทุน เป็นวิธีตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่างบการเงินของกลุม่ บริษทั จะแสดงฐานะการเงินได้เหมาะ
สมมากขึ้น บริษัทฯ ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ได้ปรับย้อนหลังกับข้อมูลทางการเงินของงวดบัญชี
ก่อน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าว ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น

ก�ำไรจากการตีราคาที่ดินสุทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น
(จ)

(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
55,769,500
(11,153,900)
44,615,600
(หน่วย : บาท)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
44,615,000
44,615,000

งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงาน ที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่ง
มอบงาน
- ไม่มี -
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

99.98%

99.97%

บริษัทย่อย
(1) ACCT จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2531 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขมุ วิท
ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่าย
สี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตั้ง ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic
Protection ส�าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น�้า ฯลฯ และการป้องกันการ
กัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน
29,982 หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจด
ทะเบียนของ ACCT ซึ่งเท่ากับ 4,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
(2)

บริษัท ไอเจน เอเนอยี่ จ�ากัด (IGEN-ENERGY) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2556 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม 10210 ด�าเนินธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ทดแทน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของ IGENENERGY ซึ่งเท่ากับ 39,910,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 399,100 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ
-ไม่มี1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
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ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี จ�ำกัด
นาย พูลฤทธิ์ ปราณีประชาชน
นาย ธนัท ธาตุทองแท้
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นาง จู-ปิง เซียว
นางสาว ณัฐฐาพญา  วิสิฐธนบดีกร
นาย วิชัย   วนวิทย์
นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล
น.ส. พิมพาพร แก้วกระจ่าง
นาย วรดิศ ธนภัทร

จ�ำนวนหุ้น
280,493,562
60,190,000
57,500,000
45,417,401
37,800,000
35,000,000
26,425,000
20,000,000
17,000,000
15,000,000

% หุ้น
17.37%
3.73%
3.56%
2.81%
2.34%
2.17%
1.64%
1.24%
1.05%
0.93%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี(2) หากเป็น holding company ให้แสดงรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
ด้วย
-ไม่มี(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษทั และอธิบายสาระส�ำคัญ
ที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
-ไม่มี1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
2,015,642,674.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,031,285,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน932,561,783.00 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (DIMET-W3)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 466,923 หน่วย โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 มีรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้
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•
•
•
•
•
•

เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี
วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 20 เมษายน 2563
อัตราการใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.8679 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.3479 บาทต่อหุ้น
ก�ำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 20 ของเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และ กุมภาพันธ์ และ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (DIMET-W3)
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�ำนวน 466,923 หน่วย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (DIMET-W4)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 806,553,450 หน่วย โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 มีรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี
วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 16 พฤศจิกายน 2563
อัตราการใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น
ก�ำหนดการใช้สิทธิทุกวันท�ำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของ
ทุกปี วันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (DIMET-W4)
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�ำนวน 806,553,450 หน่วย
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1.6.1 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่อง
ทางการเงินสมควรพอจะท�ำเช่นนัน้ แล้วรายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก
ส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุ
จ�ำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
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1.6.2 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทย่อยได้ โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ย่อยมีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่า
บริษทั ย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินสมควรพอจะท�ำเช่นนัน้ แล้วรายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เป็น
หลัก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เช่น
ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การส�ำรองเงินไว้เพื่องบลงทุน เพื่อ
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม หรือ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานหรือสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ย่อยอย่างมีนยั
ส�ำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

2.  การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสีย่ งขององค์กร ได้แก่
พิจารณาและก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ก�ำหนดกฎระเบียบและวิธกี ารในการปฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ ง
ตรวจสอบ และวัดผลความเสีย่ งต่าง ๆ ขององค์กร แล้วน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และจะต้องน�ำไป
ปฏิบตั ทิ งั้ องค์กร ตัง้ แต่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรทุกคน บริษทั ฯ ได้ออกแบบกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
องค์กร นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก�ำหนดไว้
1. การก�ำหนดกลยุทธ์
บริษัทฯ มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในการบริหารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน และให้ทราบทัง้ องค์กร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ผังโครงสร้างบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้
ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยรวมในการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการพิจารณา สอบทานประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน และติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง
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3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบถึงการประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้า การดูแลติดตาม อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
(1) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
(2) มีการรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อ
ผู ้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบ เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละความเสี่ ย งที่
เปลี่ยนแปลงไป
(3)   มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
(4) มีทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดล�ำดับความส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ
(5) มีการรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทุกไตรมาส
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการผลิต 3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และ 4. ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 ความเสี่ยงจากการสัญญาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชั้นน�ำของโลก ได้แก่
Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย และ Carboline International
Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาการให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
การผลิต ดังนี้
(1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ Wattyl
และยังคงให้ลิขสิทธิ์ (License) แก่บริษัทฯ ในการผลิตและจ�ำหน่ายสีเคลือบไม้และสีทา
อาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการต่ออายุสัญญา บริษัทฯ สามารถต่ออายุได้คราวละ
3 ปี ปัจจุบันสัญญานี้มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2562 และ ต่ออายุอกี 3 ปี ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 ซึง่ บริษทั ฯ จะท�ำการต่ออายุสญ
ั ญา
ต่อไป
(2) Carboline International Corporation (“CARBOLINE”) ให้ลิขสิทธิ์ (License)
แก่บริษทั ฯ ในการผลิตและจ�ำหน่ายสีปอ้ งกันสนิมของ CARBOLINE โดยมีระยะเวลาผูกพัน
5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา (ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565)
ปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาแล้ว
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การพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตของทั้งสองบริษัทดังกล่าวอาจท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงจาก
การไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต หรือการถูกบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขสัญญาอย่างมีนัยส�ำคัญ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• ผลิตสีป้องกันสนิมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทฯ
• จัดตั้งทีมบริการทางเทคนิคเพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้สีที่ถูกต้อง ณ สถานที่ของลูกค้า
อย่างรวดเร็ว
• สร้างช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สี และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตลาด
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำและกลยุทธ์การขายแก่ทั้งสองบริษัท
• มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
• มีความพร้อม ประสบการณ์ และความช�ำนาญในด้านการผลิตและจ�ำหน่ายสีภายใต้
เทคโนโลยีของทั้งสองบริษัทเป็นอย่างดี
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สีของทั้งสองบริษัทดังกล่าว
• จดลิขสิทธิ์ตราสินค้าเป็นของตนเองในหลายสินค้า และด�ำเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้ายอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
วัตถุดิบของบริษัทฯ เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราคาน�้ำมันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี ซึ่งอิงกับราคาตลาดโลก และเสนอราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น บริษัทฯ
อาจได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• สั่งซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 90
• ลดการน�ำเข้าวัตถุดบิ โดยตรงจากต่างประเทศ โดยไม่ให้เกินร้อยละ 10 ของการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ
ทั้งหมด
• ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) กับธนาคารพาณิชย์
ในกรณีที่เป็นการน�ำเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศ
• เน้นผลิตสินค้าตามค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้าองค์กร เพือ่ สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
แผนการจ�ำหน่ายได้ และก�ำหนดราคาสินค้าที่จะจ�ำหน่ายให้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้
2. ความเสี่ยงด้านการผลิต
2.1 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิต อันเนื่องมาจากเหตุอัคคีภัย
เนือ่ งจากอุตสาหกรรมการผลิตสีใช้วตั ถุดบิ เคมีภณ
ั ฑ์ในการผลิต ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีง่ า่ ยต่อการติดไฟ
ดังนั้น หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี หรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน บริษัทฯ อาจได้รับ
ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยได้

รายงานประจำ�ปี

20 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• ฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการผลิต ข้อควรปฏิบัติ และ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย อาทิ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมี
อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจาก
การสลายตัว เป็นต้น
• ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มา
ให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
• เลือกใช้อปุ กรณ์กนั ระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ มอเตอร์เครือ่ งจักร หม้อแปลง
กันระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรือการสปาร์คของกระแสไฟ อันจะน�ำมาซึ่งการ
เกิดการลุกไหม้ภายในโรงงานได้ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยที่อาจท�ำให้เกิดการ
หยุดชะงักของการผลิตสินค้า จึงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
อนึ่ง ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวเลย
2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตหรือจ�ำหน่าย
วัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ตามปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• กระจายการจัดหาวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�ำหน่ายมากกว่า 1 แห่ง
• มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบทุกราย
• สรรหาวัตถุดิบชนิดอื่นเพื่อทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลนได้
• ส�ำรองวัตถุดิบให้เพียงพอ
• วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
อนึ่ง ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากความเสี่ยงนี้
2.3 ความเสี่ยงทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสีย่ งจากการสูญเสียบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการผลิต การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•
•
•
•

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
กระจายงาน ลดการพึ่งพิงบุคลากรรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ส่งเสริมและมอบหมายให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท�ำงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานและทักษะด้านอื่นๆ
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• ส่งเสริมให้พนักงานมีต�ำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น
• วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการลาออกของพนักงาน
อนึ่ง ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานในส่วนงานดังกล่าวน้อยมาก
3.`ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการปล่อยเครดิตให้ลูกค้าและการติดตามหนี้สิน
บริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสีย่ งจากการทีล่ กู ค้าไม่สามารถจ่ายหรือช�ำระหนีค้ นื ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะเงินของบริษัทฯ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•
•
•
•

มีหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อลูกค้าอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
พิจารณาความสามารถในการช�ำระของลูกค้าแต่ละราย และอนุมัติอย่างรอบคอบ
ติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิดและสม�่ำเสมอ
ในกรณีทลี่ กู ค้าผิดนัดช�ำระ ให้เร่งเจรจาเพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และหากจ�ำเป็น
ให้ด�ำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
• จ้างบริษัทบริหารจัดการหนี้
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร การเสียสิทธิพิเศษจากบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าปรับ
เป็นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
• จัดท�ำคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดต่าง ๆ และมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับ
ผิดชอบความเสีย่ งในเรือ่ งนัน้ ๆ ติดตามดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- ไม่มี 2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ไม่มี -

3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ไดเมท(สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม จึง
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปี 2564  ทางบริษัทฯได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นปีแรกที่ทางบริษัทจัดท�ำรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อน�ำเสนอผลการ
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ด�ำเนินการตามนโยบายต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 ให้กับผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนของบริษัทฯ
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัท ไดเมท(สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการและสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ
ภายในการด�ำเนินธุรกิจที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยค�ำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการด�ำเนินการบนหลักการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เคารพ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค�ำนึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีใจความส�ำคัญดังนี้
มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการด�ำเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ส่วนได้เสีย
ทั้งห่วงโซ่คุณค่า
มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยัง่ ยืน จนเป็นวัฒนธรรมด�ำเนินงานทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์
ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สร้างความตระหนักรูแ้ ละความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน ทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจ
ว่าบริษัทจะพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
รวมถึงส่งเสริมการด�ำเนินงานทีร่ บั ผิดชอบตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าขององค์กรอย่างต่อเนือ่ งทัง้ นีก้ ำ� หนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และปฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้ จนเป็น
วัฒนธรรมที่ค�ำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี

2564 23

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

ลูกค้า

ช่องทางการติดต่อ

ความคาดหวังของผู้มีส่วน การตอบสนองความคาด
ได้เสีย
หวังของผู้ส่วนได้เสีย
กิ จ กรรมผู ้ บ ริ ห ารพบปะ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สร้ า งแรงจู ง ใจและรั ก ษา
พนักงาน
พนักงานที่มีศักยภาพ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ ความปลอดภัยและชีวอนามัย ส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการเรี ย นรู ้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รและ ที่ดีในการท�ำงาน
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนักงาน
พนักงานในการท�ำงาน
การส�ำรวจความพึงพอใจของ ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น การของ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการความ
พนักงาน
องค์กร
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
( ค ป อ . ) เ พื่ อ ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภั ย และชี ว อนามั ย ใน
การท�ำงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
สื่อสารเป้าหมายทิศทางการ
ด�ำเนินขององค์กร
แบบสอบถามความพึงพอใจ ความปลอดภั ย ในการใช้ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
และข้อร้องเรียนของลูกค้า ผลิตภัณฑ์สี
และบริการ
ช ่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ สินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสม การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
พนักงานขาย และสื่อสังคม กับราคา
โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ
ออนไลน์ เช่ น Facebook
website เป็นต้น
การบริ ก ารที่ ดี ทั้ ง ก่ อ นและ การจัดการความสัมพันธ์กับ
หลังการขาย
ลูกค้า
ส่งมอบสินค้าได้ทันตามความ
ต้องการ
ความโปร่งใสในการประกอบ
ธุรกิจ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้า

นักลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

ความคาดหวังของผู้มีส่วน การตอบสนองความคาด
ได้เสีย
หวังของผู้ส่วนได้เสีย
การประชุมร่วมกับคู่ค้า
ให้ ผ ลตอบแทนที่ จู ง ใจและ ให้คู่ค้าประเมิณสถานการณ์
เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงในการ
supply ต่างๆ ให้กับบริษัทฯ
การรักษามาตรฐานในการส่ง สร้ า งโอกาสมู ล ค่ า และการ ติ ด ตามผลการบริ ห ารความ
มอบและบริการ ในการด�ำเนิน เติบโตของคู่ค้า
เสี่ยงในการ supply ต่างๆ
ธุรกิจ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า งเป็ น ส ่ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผู ้ จั ด ห า
ธรรม
ภายนอกให้ กั บ คู ่ ค ้ า ได้ รั บ
ทราบ
ความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน
การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
ตรงเวลา
การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั การก�ำกับดูแลตามนโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น
การบริหารงานที่โปร่งใส มี การประกาศจ่ายเงินปันผลให้
ธรรมาภิ บ าล และสามารถ กับผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบได้

ศักยภาพในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจ
ชุมชน
ช่องทางการรับเรื่องและแจ้ง การสร้ า งงานและส่ ง เสริ ม
เบาะแส
อาชีพให้แก่ชุมชน
การส่ ง เสริ ม และดู แ ลด้ า น
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การด�ำเนินธุรกิจและบริหาร การดูแลสวัสดิภาพและความ
จัดการบริษัทฯให้สอดคล้อง ปลอดภัยในการท�ำงาน
กับบทบัญญัติของกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและ การดู แ ลด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โครงการของหน่วยงานรัฐและ และการใช้แรงงานอย่างถูก
องค์กรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องตามกฏหมาย
การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนต่างๆ
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ก�ำกับดูแลและการปฏิบตั ติ าม
กฏหมายและกฏระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไดเมท(สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสีคุณภาพสูง มีเจตนารมณ์
แน่วแน่ทจี่ ะดูแล รักษาและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม อันจะเกิดจากกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า ฉะนัน้ บริษทั ฯ จึงได้วาง
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร ภายใต้เจตจ�ำนงค์ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้งของสากล
และข้อก�ำหนดของลูกค้าโดยน�ำมาเป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการด�ำเนินกิจกรรมของบริษทั ฯ
2. สร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในการควบคุมดูแลและ
ป้ อ งกั น มลภาวะ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์
3. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระเบียบและบทบาทหน้าทีใ่ นการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
โดยมีการติดตามประเมินผลและทบทวนการด�ำเนินงานเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง
4. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ จากการด�ำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเตรียมพร้อมแก้ไขกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
แนวทางการจัดการพลังงาน
บริษัทได้เห็นความส�ำคัญของการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงาน
ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ม ากที่ สุ ด บริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ารรณรงค์ ก ารประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ผ่ า นการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม “รักโลกให้ปิดไฟ” ร่วมกับพนักงานทุกระดับ โดยสร้างความ
ตระหนักรู้ว่าผลของการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร พร้อม
ทั้งวิธีการร่วมกันประหยัดพลังงาน ผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แนวทางการจัดการน�้ำ
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำที่น�ำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สี บริษัทฯ
ไม่ได้นิ่งนอนใจในการบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนที่จะระบายน�้ำเสียลงสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลาง
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการบ�ำบัดน�ำ้ เสียก่อนปล่อยลงแหล่ง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้
เสียภายในอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคุณภาพน�ำ้ เสียได้ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสูร่ ะบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลาง
แนวทางการจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ
บริษัทฯ รับรู้ถึงปัญหาของเสียและมลพิษในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สี ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้วตั ถุดบิ ทีไ่ ม่มสี ารประกอบของโลหะหนักและรณรงค์การน�ำของเสียทีเ่ กิดจากการผลิต
กลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ พิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่าได้เล็งเห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดส่งสินค้าที่ท�ำให้
เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ทางบริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายในการลดจ�ำนวนรอบในการ
ขนส่งโดยการจัดเส้นทางทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ลดจ�ำนวนรอบและลดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ เป็นบ่อเกิดก๊าซ
เรือนกระจกที่ส�ำคัญ
3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการด�ำเนินการด้านพลังงาน
บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินการตามโครงการที่ได้ก�ำหนดขึ้นมา ซึ่งมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
จากปีที่แล้วโดยปี 2563 แล้วมีการใช้ไฟฟ้า 371,145.40 kWh และในปี 2564 มีการใช้ไฟฟ้า
369,407.00 kWh
ผลการด�ำเนินการด้านการจัดการน�้ำ
บริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจวัดคุณภาพน�้ำเสียโดยบริษัทภายนอก ผลลัพธ์ที่ได้คือทางบริษัทฯ
สามารถบ�ำบัดน�้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กฏหมายก�ำหนดไว้
ผลการด�ำเนินการด้านการขยะ ของเสีย
บริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านขยะปนเปื้อนและของเสีย อย่างมีประสิทธิผลที่ดี โดยในปี 2564
มีปริมาณขยะปนเปือ้ น 59.47 ตัน และในปี 2565 มีปริมาณขยะปนเปือ้ น 43.10 ตัน ซึง่ ลดลง
จากปีที่แล้ว 27.5%
ผลการด�ำเนินการด้านก๊าซเรือนกระจก
บริษทั ฯ ได้มกี ารตรวจวัดคุณภาพของอากาศทีร่ ะบายออกไปสูช่ นั้ บรรยากาศ ซึง่ ผลการตรวจ
วัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายได้ก�ำหนดไว้ และมีวัดผลในการจัดการขนส่งสินค้า
โดยปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยเฉลี่ย 2.3 บาทต่อกิโลกรัมและในปี 2564 มีค่า
ใช้จ่ายในการขนส่งโดยเฉลี่ย 2.1 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งท�ำให้เห็นว่าปริมาณการใช้น�้ำมัน
เชื้อเพลิงในการขนส่งมีปริมาณลดลงซึ่งสวนทางกับทิศทางราคาที่มีการปรับตัวขึ้น ท�ำให้
บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอย่างมาก
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดย
ตระหนักและให้ความเคารพในความเท่าเทียมกันของบุคคล และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะต่อพนักงานของบริษทั หรือต่อบริษทั คูค่ า้ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้
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1. การไม่เลือกปฏิบัติ
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องด้วยโดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ด เนือ่ งจาก
ความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สีผิว สถานภาพทาง
สังคม รสนิยมทางเพศ หรือ ลักษณะด้านอื่น ๆ
2. แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
บริษทั ฯ ห้ามมิให้กระท�ำหรือสนับสนุนให้มกี ารบังคับใช้แรงงาน การล่วงละเมิด หรือข่มขู่
คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ รวมทั้งมิให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
3. การจ้างงานและการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่มีการ
แบ่งแยก กีดกัน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ
4. เวลาชั่วโมงท�ำงานและค่าจ้าง
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีชั่วโมงการท�ำงาน การจ่ายค่าจ้าง และผลตอบแทนแก่พนักงานโดย
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการท�ำงานล่วงเวลาจะต้องได้รับ
การยินยอมจากพนักงานทุกกรณี รวมทัง้ พนักงานทุกคนจะได้รบั การจัดสรรได้รบั วันหยุดอย่าง
น้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท�ำงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีป่ ลอดภัยถือเป็นสิทธิมนุษยชนทีพ่ นักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีท่ ำ� งานพึงจะได้รบั อย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
และควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการท�ำงาน   อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยให้พนักงาน
สามารถน�ำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานได้
6. ทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ มีนโยบายชัดเจนทีจ่ ะไม่กระท�ำการใดๆ ทีจ่ ะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทั้งทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการด�ำเนิน
การที่ชัดเจน เช่น การสนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการท�ำงานของพนักงาน เพื่อ
ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
7. สิทธิความเป็นส่วนตัว
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยมีการก�ำหนดแนวทางและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้
แก่พนักงาน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สร้างเสริมความตระหนักรูด้ า้ นความส�ำคัญของการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดอย่าง
เคร่งครัด
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นโยบายทางด้านสังคม
บริษัท ไดเมท(สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สี มีความ
มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อกระทบในด้านต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบ
กิจการขององค์กร โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นธรรมและ
มุ่งมั่นที่สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่อยู่ร่วมกัน
3.4.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องท�ำให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีมติให้น�ำ
พนักงานจ�ำนวนที่เหมาะสม เข้าร่วมการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ท�ำความสะอาดให้กับวัดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ซึ่ง
เป็นวัดใกล้ชมุ ชนเพือ่ ให้สาธุชนทัง้ หลายทีม่ คี วามประสงค์ทำ� ความสะอาดวัดศรีจนั ทร์ประดิษฐ์
ซึ่งเป็นสถานที่สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน ได้มีอุปกรณ์ท�ำความสะอาดให้วัดมีภาพ
ลักษณ์ทสี่ ะอาดพร้อมต้อนรับประชาชนทีเ่ ข้ามา และทางบริษทั ฯได้รว่ มท�ำความสะอาดลานวัด
และบริเวณโดยรอบของโบสถ์วัดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

บริจาคอุปกรณ์ท�ำความสะอาดให้กับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมกวาดลานและบริเวณโดยรอบโบสถ์ชองวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
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โครงการ “Rayong Influencer Challenger 2021”
ทางบริษัทฯได้จัดท�ำโครงการ““Rayong Influencer
Challenger 2021” โดยมอบขนมกระหรีปั๊บจากชุมชน
จังหวัดระยองจ�ำนวน 300 ถุง ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลศรีธัญญา และสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
รวมทั้งหมด 900 ถุง บริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์และชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการส�ำรวจที่มีภายในบริษัทฯ ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯได้ออกนโยบาย
ดังกล่าวแล้ว ได้มกี ารจัดท�ำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลถูกน�ำไปใช้ในทางทีไ่ ม่
ดี และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท�ำงาน
ได้จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดีและ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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4.  การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
4.1 วิเคราะห์การด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติจากที่ประชุมให้เปลี่ยนแปลงรอบ
ปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
เปลี่ยนเป็นเริ่มในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยจะเริ่มบัญชีรอบใหม่อย่าง
สมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการปิดบัญชีของ
บริษัทย่อย
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษทั บริษทั ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน)
“บริษัท” และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส�ำหรับปีเป็นจ�ำนวน 89.25 ล้านบาท
รายได้ (ล้านบาท) ส�ำหรับปีสิ้นสุด
1 มกราคม
2564
ถึง
31 ธันวาคม
2564
รายได้จากการขายและ 141.90
บริการ
รายได้จากการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง
รายได้อื่น
3.66
ก�ำไรจากการต่อรองซื้อ
เงินลงทุน
รวมรายได้ทั้งหมด
145.55

% ต่อ ส�ำหรับปีสิ้นสุด % ต่อ ส�ำหรับปีสิ้นสุด % ต่อ
รายได้รวม 1 กรกฎาคม รายได้รวม 1 กรกฎาคม รายได้รวม
2563
2562
ถึง
ถึง
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2563
2563
97.49%
63.53
97.81%
297.73
79.83%
0.00%

0.35

0.53%

67.71

18.15%

2.51%
0.00%

1.08
-

1.66%
0.00%

4.33
3.19

1.16%
0.85%

100.00%

64.95

100.00%

372.95

100.00%

จากงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม
145.56 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักจากการขายและการให้บริการจ�ำนวน 141.90 ล้านบาท คิดเป็น 97.49%
ของรายได้รวม ซึ่งในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้อื่นจ�ำนวน 3.66 ล้านบาท คิดเป็น 2.51% ของรายได้รวม
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ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุ น จากการวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรมเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุด % ต่อ ส�ำหรับปีสิ้นสุด % ต่อ ส�ำหรับปีสิ้นสุด % ต่อ
1 มกราคม รายได้รวม 1 กรกฎาคม รายได้รวม 1 กรกฎาคม รายได้รวม
2564
2563
2562
ถึง
ถึง
ถึง
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2564
2563
2563
113.56
78.02%
51.34
79.05% 224.92
60.31%
-

0.00%

0.79

1.21%

62.64

16.80%

25.46
38.68
52.93

17.49%
0.00%
26.58%
36.37%

9.21
27.99
21.59

14.19%
0.00%
43.09%
33.24%

30.18
132.58
-

0.00%
8.09%
35.55%
0.00%

0.81

0.56%

-

0.00%

-

0.00%

3.78
235.24

2.60%
161.62%

4.96
115.89

7.64%
178.43%

3.87
454.22

1.04%
121.79%

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทคิดเป็นจ�ำนวน 235.24 ล้านบาท หรือมีค่าเท่ากับ 161.62%
ของรายได้รวม ค่าใช้จา่ ยส่วนมากอยูใ่ นส่วนของต้นทุนขายและบริการ จ�ำนวน 113.56 ล้านบาท ซึง่ มีสดั ส่วน
เท่ากับ 78.02% ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายที่มากเป็นอันดับสองคือผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าน่าจะ
เกิดขึ้น 52.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 36.37% ของรายได้รวม และรองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จ�ำนวน 38.70 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 26.58% ของรายได้รวม
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาก�ำไรขัน้ ต้นของปี 2564 พบว่าบริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรขัน้ ต้นเป็นจ�ำนวน 28.34 ล้าน
บาท เทียบเท่ากับ 19.97% ของรายได้จากการขายและบริการ และเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในปี
2564 ทั้งหมดท�ำบริษัทและบริษัทย่อยมีการขาดทุนส�ำหรับปีเท่ากับ 89.25 ล้านบาท
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมด 393.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.44 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 333.88 ล้านบาท ทั้งนี้
สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 236.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 60.14% ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 22.67
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 213.88
ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนมากอยู่ในรูปเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 178.11
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ล้านบาท เทียบเท่ากับ 45.28% ของสินทรัพย์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 3.59 ล้านบาท ที่ลดลง 48.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 52.21 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 156.77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 39.86% ของสินทรัพย์ทงั้ หมด เพิม่ ขึน้ 36.78
ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีม่ สี นิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 119.99
ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนมากอยูใ่ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 87.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 50.61
ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีการตีมูลค่าที่ดินใหม่ท�ำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น
2. หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งหมด 113.76 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สิน
หมุนเวียนจ�ำนวน 95.74 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 18.02 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและบริษัท
ย่อยมีหนี้สินรวมลดลง 41.08 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งมีหนี้สินเท่ากับ 154.84 ล้านบาท โดยหนี้สินมีการลดลงอย่างมากในรายการประมาณการหนี้สิน
จ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน เนือ่ งจากบริษทั ได้ทำ� การจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงานเรียบร้อยแล้วในปี
2564
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด 279.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 100.52
ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ มีสว่ นของเจ้าของเท่ากับ
179.05 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการเพิ่มทุนและมีการตีราคาที่ดินใหม่ ท�ำให้ราคาที่ดินมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต
(forward looking)
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนชี้แจงในส่วนของเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของผู้สอบบัญชีอย่างมีเงื่อนไขที่แสดงในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี เรื่องค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา
และทนายซึ่งรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2563 โดยผู้สอบบัญชีได้ระบุว่าบริษัทไม่สามารถหาหลักฐานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
และทนายความที่เพียงพอที่และแสดงให้เป็นที่พอใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ซึ่งที่ผ่านมา
บริษทั ได้ทำ� หนังสือขอให้คสู่ ญ
ั ญาทีใ่ ห้บริการทีป่ รึกษาทางธุรกิจและปรึกษาทางกฎมายบางรายน�ำส่ง
หลักฐานการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม แต่บริษัทกลับไม่
ได้รับหลักฐานจากคู่สัญญา บริษัทจึงท�ำการยกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ
อย่างเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันบริษัทได้ท�ำการฟ้องร้องคู่สัญญาบางรายที่เกี่ยวข้องแล้ว
กลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จ�ำนวน 45.73 ล้านบาทเนื่องจากบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด ยังไม่ได้จัดท�ำและเผยแพร่
ข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบนั ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ได้ทำ� หนังสือขอข้อมูลทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว
แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว
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4.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษทั และบริษทั ย่อยนับได้วา่ มีอตั ราส่วน
สภาพคล่องที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนเงิน
ทุนหมุนเวียนที่เท่ากับ 2.47 เท่า และ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วที่เท่ากับ 2.24 เท่า เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน
รายการอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สิน (เท่า)
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)
รายการอัตราส่วนทางการเงิน

รอบบัญชี
รอบบัญชี
รอบบัญชี
1 มกราคม 2564 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2562
ถึง
ถึง
ถึง
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
2.47
2.24

1.48
1.26

0.91
0.71

0.41
0.29
-22.69

0.86
0.46
-9.26

1.22
0.55
-19.96

รอบบัญชี
รอบบัญชี
รอบบัญชี
1 มกราคม 2564 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2562
ถึง
ถึง
ถึง
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2563

อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (%)
อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

19.97
-62.90
-24.55
-38.92

18.39
-82.22
-14.82
-26.93

21.31
-22.99
-24.86
-42.81

0.36
1.63
224.20
4.26
85.74
4.16
87.77
222.17

0.19
0.68
537.54
1.56
233.76
0.99
368.58
402.71

1.08
3.94
92.69
7.40
49.32
4.82
75.66
66.35
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เมื่อพิจารณาอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.41 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่เท่ากับ 0.86 เท่า
ซึ่งหมายความว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่น้อยกว่าส่วนของเจ้าของ และปี 2564 มีอัตราส่วน
หนี้สิ้นต่อสินทรัพย์เท่ากับ    0.29 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่เท่ากับ 0.46
เท่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2564 เท่ากับ 19.97% ถึงแม้ว่าบริษัทและบริษัท
ย่อยจะมีอัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2564 ที่ค่อนข้างสูง แต่มีอัตราก�ำไร(ขาดทุน) สุทธิที่เท่ากับ
-62.90% เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมาก ผลจากการขาดทุนท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อย
มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทเี่ ท่ากับ -24.55% และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเท่ากับ
-38.92%
จากงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมที่มีค่าเท่ากับ 0.36 เท่า เป็นผลจากการที่ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จาก
การขายและบริการที่ไม่สูงนักและไม่มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวท�ำให้อตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้าเท่ากับ 1.63 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 224.20
วัน เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เท่ากับ 85.74 วัน และระยะเวลาช�ำระหนี้เจ้าหนี้การ
ค้าที่เท่ากับ 87.77 วัน ท�ำให้วงจรเงินสดของบริษัทและบริษัทจึงเท่ากับ 222.17 วัน

5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

: บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited
ปีที่ก่อตั้ง
: 2525
เครื่องหมายหลักทรัพย์
: DIMET
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107550000165
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือกและเป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงส�ำหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี โรงกลั่นน�้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะ ก๊าซใน
อ่ า วไทย เพื่ อ ป้ อ งกั น สนิ ม เหล็ ก รวมไปถึ ง สี ท าอาคาร
สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่น
ถังก๊าซ เป็นต้น
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู ่ ที่ 2 นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ซอย 1B
ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6
โทรสารส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807
เว็บไซต์
: www.dimetsiam.com
ทุนจดทะเบียน
: 2,015,642,674.50 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
: 932,561,783.00 บาท
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ชื่อบริษัทย่อย

: บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
ASIAN CORROSION CONTROL TECHNOLOGY LTD.
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105531022203
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบ
ติดตัง้ ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection ส�ำหรับ
ท่อก๊าซใต้ดินโครงสร้างเหล็กใต้น�้ำฯลฯ และการป้องกันการ
กัดกร่อนด้วยระบบ WAX  TAPE
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู ่ ที่ 2 นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ซอย 1B
ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6
โทรสารส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807
ทุนจดทะเบียน
: 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
: 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ชื่อบริษัทที่ย่อย

: บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด
IGEN ENERGY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105556069599
ประเภทธุรกิจ
: ด�ำเนินธุรกิจการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานทดแทน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10210
โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6
โทรสารส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807
ทุนจดทะเบียน
: 100,000,000 บาท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
: 39,910,000 บาท
5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ
-ไม่มี5.2.2 ข้อจ�ำกัดของผูถ้ อื หุน้ ในต่างประเทศ ในกรณีทบี่ ริษทั มีนโยบายทีจ่ ะขอมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(Transferable Subscription Right หรือ TSR) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ ะท�ำให้บริษทั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายต่างประเทศ
-ไม่มี-
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5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในเดือนกรกฎาคม 2563 นายยู้ หว่า แซ่ลี ได้ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบี้ยจากบริษัทจ�ำนวน 29.38 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทได้ท�ำผิดสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ท�ำผิดสัญญาตามที่นักลงทุนกล่าวหาแต่อย่างใด เนื่องจากศาลจังหวัด
สมุทรปราการ มีคำ� สัง่ ให้นายทะเบียนบริษทั มหาชนจ�ำกัดระงับการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนช�ำระ
แล้ว(เพิ่มทุน) ที่จัดสรรและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ำกัด รวมทั้งบริษัทได้รับแจ้งจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน กลต.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
ว่าบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน กลต. จึง
เป็นเหตุให้บริษทั ยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั บุคคลในวงจ�ำกัดขณะนีค้ ดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ในเดือนพฤษภาคม 2564 Mr. Mattia Regosa และ Mrs. Marta Regosa (ในฐานะที่เป็นคู่สัญญา
ในการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญของ IAM Industrial Asset Management Srl ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ�ำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศอิตาลี) ได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้
บริษัทช�ำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามสัญญาซื้อขาย
หุ้นส่วนที่เหลือจ�ำนวน 110.73 ล้านบาทพร้อมทั้งค่าเสียหายจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจาก
การผิดนัดช�ำระค่าหุน้ อีกจ�ำนวน 26.81 ล้านบาทรวมจ�ำนวน 137.54 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทั
ได้ท�ำผิดสัญญาไม่ช�ำระค่าซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งรับโอนหุ้นสามัญของ IAM Industrial Asset
Management Srl ตามก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ท�ำผิด
สัญญาตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด เนื่องจากตามบันทึกข้อตกลงและสัญญาระบุว่า หากการซื้อขาย
หุน้ ไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ถอื ว่าสัญญาสิน้ สุดลง และผูข้ ายจะคืนเงินมัดจ�ำ
ให้แก่บริษัทฯทันที เมื่อผู้ถือหุ้นไม่ช�ำระเงินเพิ่มทุนและส�ำนักงาน กลต.ไม่อนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่ม
ทุน(PP) สัญญาจึงสิ้นสุดลง และผู้ขายต้องคืนเงินมัดจ�ำต่อไป
ทั้งนี้ คดีความดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางศาลโดยบริษัทเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วผลการพิจารณาของ
ศาลจะไม่เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท  ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากเรื่องดังกล่าวในงบการเงิน
ในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 5 รายได้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมและได้อนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงอ�ำนาจกรรมการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งจัดประชุมโดยบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาล
ชัน้ ต้นพิพากษายกค�ำร้องของผูย้ นื่ ค�ำร้อง ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผูย้ นื่ ค�ำร้องได้ขออุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ และบริษัทได้ยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การพิจารณาที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
5.4 ตลาดรอง
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI)
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)
-ไม่มี-
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6.  นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากตระหนักดีว่าการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่ง
ความรับผิดชอบซือ่ สัตย์สจุ ริตมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็น
ไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมั่นคง
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการ
ด�ำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการด�ำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยคณะกรรมกา
รบริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อันประกอบด้วย นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน คู่มือพนักงาน และ นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลัก
การดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.dimetsiam.com
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายให้คณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้าย
แรงทีท่ ำ� ลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยิ่งยวด
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแบบประเมินตนเองในเรือ่ งมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และได้ยนื่ แบบประเมินตนเอง
ดังกล่าว ที่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และเข้าเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าว จะมีอายุ
3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม
2559 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ยืน่ ต่ออายุและได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) วันที่ 5 สิงหาคม
2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง
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เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนิน
การที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การ
ตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้รับการพิจารณา
และปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจัดให้มีชอ่ งทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้อง
เรียนการกระท�ำทีอ่ าจท�ำให้เกิดความสงสัยได้วา่ เป็นการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั โดยทาง
ตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1.  แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์
1.2 เลขานุการบริษัท นางอัญญา  ถาวรนันท์
2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง
2.1 นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 นางอัญญา  ถาวรนันท์
กรรมการ เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
บริษัทฯ ยังก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่อง
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับ
ผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มกี ารด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงินของบริษัท
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บริษทั ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั เิ รือ่ งการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในเชิงปฏิบตั ิ (Anti-Corruption
in Practice) ให้พนักงานทุกปี เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้มจี ริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ าน และทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ต่อบริษทั ฯ และต่อตัวพนักงาน
เอง
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
โครงสร้างการจัดการในส่วนของคณะกรรม บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวนทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.   คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี

2 นายวิชัย วนวิทย์

3 นายเหอ จือ หวง

4 ดร.วรดิศ ธนภัทร

5 นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ล�ำดับ
รายชื่อ
6 นายเย่า ล่าง จาง
7 นายพิสทุ ธิ์ รักวงษ์
8 นายบุญโชค ขนาบแก้ว

9 นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์
10 นางอัญญา ถาวรนันท์

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกท่าน ให้ความส�ำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะ
ผูน้ ำ� องค์กร เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจทัง้ ในปัจจุบนั และในระยะยาว ก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ องค์กรสู่ความยั่งยืน
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำ� กับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก
“ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับ กรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
(2) คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอด
จนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
(3) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั เิ ป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์
ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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(4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน จ�ำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากออกตามวาระ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการก�ำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(5) พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจ
ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการ
บริหารกรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
(6) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การด�ำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ
จาก สถาบันการเงินตลอดจนการเข้าเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน เพือ่ การประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย ภายใต้ข้อก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติวงเงินรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
(7) พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
(8) มีอ�ำนาจก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
(9) ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส
ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
(10) คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวม
ทั้งจัดท�ำรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
(11) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วมและประสาน
งานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
(12) คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปีรวมทั้ง
ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันใน
คณะกรรมการบริษัท
(14) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชีของ บริษัท
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(15) พิจารณาอนุมัติข้อก�ำหนดอ�ำนาจการอนุมัติวงเงิน
(16) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
(17) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
(18) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆตามระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(19) ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนิน
งานและงบประมาณของบริษัทฯ
(20) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
(21) การด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้ ก็ตอ่ เมือ่ ได้ รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ  แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�ำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยในเรือ่ งใดเรือ่ ง
หนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�ำ
รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย คณะ
กรรมการบริษัทสามารถมอบอ�ำนาจและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ไว้
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทก�ำหนดไว้ ทั้งนี้การ
มอบอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วง
ที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) อาจมีส่วนได้
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เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการบริษัทมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ หมดออกจาก
ต�ำแหน่งหากไม่สามารถแบ่งจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการทีอ่ อกมีจำ� นวนใกล้ทส่ี ดุ
กับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้
นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก (ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ
กฎหมาย หรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ำ� คัญและการก�ำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
และรายงานประจ�ำปี โดยการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์
2 พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
3 นายบุญโชค ขนาบแก้ว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
1.

สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี

2.

โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่
เห็นว่าเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

3.

สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.

มีอำ� นาจเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ระดับของบริษทั ฯ รวมถึงการเชิญผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงข้อมูล รวมทัง้ จัดส่งและให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้การ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.

สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.

พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปี อัตราก�ำลัง และทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั ิ
งานของการตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการ
ทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของการ
ตรวจสอบภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในประจ�ำปี

7.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.

พิจารณารายการเกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9.

จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อ
ไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาด
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•
•
•
•

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัย
ว่ากรรมการบริษัทผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ได้กระท�ำความผิด
ตามที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผล
การตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
11. สอบทานและติดตามการบริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญอย่างต่อเนือ่ งจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ของฝ่ายบริหาร
12. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับแผนงานและผลการปฏิบตั งิ าน งบประมาณและอัตราก�ำลังของฝ่ายงาน
ตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. จัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างาน
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จา่ ย
ของบริษัท ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี

2.

รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยทุก
ไตรมาส
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3.

4.

ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
3.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.2 การทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
3.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส�ำนักงานกลต. หรือคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ
ษัทฯ
3.4 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในการกระท�ำดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส�ำนักงาน กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับกิจการทีท่ ำ� ระหว่างปีตามหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี
ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมาย
ถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปีทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถัดไป ทัง้ นี้
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ ส�ำหรับกรรมการตรวจ
สอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�ำนวน 4 คน มีรายชื่อดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายพิสุทธิ์ รักวงษ์
พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
นายเหอ จือ หวง
นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการ
เงิน  ความเสีย่ งด้านปฎิบตั กิ าร และความเสีย่ งด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ
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2.

พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม  
และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียง
พอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบาย

4.

ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อ
หน่วยงานก�ำกับดูแลและสาธารณะ

5.

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด

6.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค�ำแนะน�ำได้ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8.

มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3
ปี เมือ่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้ การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องแจ้ง
ต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ดังนี้

4.  คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 3 คน มีรายชื่อ
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 ดร.วรดิศ ธนภัทร
2 นายเหอ จือ หวง
3 นายบุญโชค ขนาบแก้ว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

ก�ำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจการบริหาร
งานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.

ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน
และงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อสภาพธุรกิจพร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
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3.

พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อ
การเปิดบัญชีกู้ยืม จ�ำน�ำ  ค�้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพือ่ การท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษทั ภายใต้อำ� นาจวงเงินทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ (รายละเอียดตามผังอ�ำนาจ
อนุมัติ)

4.

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ
ลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควรเพือ่ ด�ำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ
การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวการเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

5.

ติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวม
ทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6.

ก�ำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอ�ำนาจให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูด้ ำ� เนินการ
ตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบของบริษทั และเป็นผูม้ อี ำ� นาจแทนบริษทั ทีจ่ ะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
ส�ำหรับพนักงานระดับ 2 (Level 2) ลงไป ทั้งนี้ส�ำหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

7.

ก�ำกับดูแลและอนุมตั เิ รือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั หรืออาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คล
ใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามทีเ่ ห็นสมควร
ได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้

8.

พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

9.

มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

10. พิจารณาและอนุมตั ริ ะเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหาร และการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือ
การด�ำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. รายงานเรื่องที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
12. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
13. มีอำ� นาจแต่งตัง้ ประธานทีป่ รึกษา หรือทีป่ รึกษา หรือคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ ตาม
ความเหมาะสมและมีอ�ำนาจก�ำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ของประธานทีป่ รึกษาหรือทีป่ รึกษา หรือคณะทีป่ รึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
14. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำ� นาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
15. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้ง
ผู้รักษาการณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไป โดยผู้รักษาการณ์มีอ�ำนาจหน้าที่เท่ากับประธาน
กรรมการบริหาร
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16. ทบทวนและพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ
และ/หรือ การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศส�ำนักงาน กลต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใด ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดัง
กล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
17. ด�ำเนินการให้ผบู้ ริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดท�ำและ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
18. รายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบถึงกิจการทีค่ ณะกรรมการบริหารด�ำเนินการภายใต้ขอบเขต
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงเรือ่ งอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นและสมควรทีจ่ ะต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
19. พิจารณาอนุมตั คิ มู่ อื ในการปฏิบตั งิ าน ขอบเขตและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพือ่ ให้การด�ำเนิน
การต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
20. ประเมินผลการท�ำงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหารทัง้ คณะ
รวมทั้งประเมินผลการท�ำงานของกรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคในแต่ละปีเพือ่ สามารถน�ำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ในด้านต่าง ๆ ได้
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
1.

กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตาม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบก�ำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

2.

กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่าที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.

กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

4.

กรรมการบริหารจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ

5.

• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ห ารคนใดจะลาออกจากต� ำ แหน่ ง ให้ ยื่ น ใบลาออกต่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท
การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
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6.

ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้ คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

7.

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะ
ไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
ช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

5.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จ�ำนวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 นายบุญโชค ขนาบแก้ว
2 นายวิชยั วนวิทย์
3 นางอัญญา ถาวรนันท์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.

จัดท�ำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ชุดย่อยกรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการตาม
ความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.

พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชีย่ วชาญ เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ

3.

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสและผูอ้ ำ� นวยการ โดยเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดัง
กล่าวแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จะด�ำเนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

4.

ดูแลการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง
เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั สามารถ ด�ำเนิน
ไปได้อย่างต่อเนือ่ งโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวม
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ถึงก�ำกับดูแลให้กจิ การมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มจี ำ� นวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
5.

ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการ
สรรหากรรมการที่ครบวาระ

6.

พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

7.

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
รายดังกล่าว และควรน�ำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

8.

พิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้
เข้ า ใจธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท บทบาทหน้ า ที่ แ ละพั ฒ นาการต่ า งๆ ที่ ส� ำ คั ญ เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

9.

พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

10. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และผู้
บริหารระดับสูงของบริษทั ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั น�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหา
การก�ำหนดค่าตอบแทน
1.

พิจารณาและจัดท�ำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปเงินสดหลักเกณฑ์ หรืออืน่ ใด) ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของ
กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณีทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่
ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรมรวมถึง พิจารณาแนวทางการก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้อ�ำนวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

2.

จัดท�ำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ เพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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3.

เปิดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ำรายงาน
การก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท

4.

พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

5.

ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาฯ

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าทีท่ บทวนและเสนอให้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท(กรณีกรรมการสรรหาฯ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้
รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก กรณีที่กรรมการสรรหาฯ เป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหาฯ คน
ดังกล่าวมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กรรมการสรรหาฯ ได้อีก
6.  คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ�ำนวน 4 คน มีรายชื่อดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายวิชัย วนวิทย์
นายเหอ จือ หวง
ดร.วรดิศ ธนภัทร
นางอัญญา ถาวรนันท์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1.

มีอ�ำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจง
หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็น

2.

มีอำ� นาจในการว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระจากภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
เพื่อให้ความเห็นหรือค�ำแนะนําตามความจําเป็น

3.

มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะ
ท�ำงานเพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลธรรมาภิบาลด้านต่างๆ ตามความจําเป็น และมีอำ� นาจในการสัง่ การ
และควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป
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4.

ก�ำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน

5.

พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมถึง
นโยบายและแนวปฏิบตั อิ นื่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีจ่ ะสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั
บนหลักบรรษัทภิบาลให้พฒ
ั นาไปอย่างยัง่ ยืน ซึง่ รวมถึงการด�ำเนินงานด้านการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
บริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

6.

ดูแลให้ฝา่ ยจัดการน�ำนโยบายแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ไปใช้พฒ
ั นาบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง โดยส่งเสริมนวัตกรรม
และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

7.

ติดตามและทบทวน แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้ก�ำหนดไว้ และดูแลให้มีผลใน
ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

8.

ติดตามและสัง่ การ กรณีทกี่ ารปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้

9.

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษทั ย่อย ตาม
มนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี น�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งน�ำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�ำเป็น

10. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
11. ปฏิบัติหน้าที่หรือด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่
ก�ำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1.

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบวาระตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั และกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ฯี ทีพ่ น้ จ�ำกต�ำแหน่งตามวาระ สามารถได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ หาก
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2.

กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี เพือ่
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ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรนี้
3.

การพ้นจากต�ำแหน่ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ พ้นต�ำแหน่งเมื่อ
1) ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
3) ตาย
4) ลาออก
5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
หากกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประสงค์จะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริษัท พร้อมเหตุผล

7.  กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของ
บริษทั มีอำ� นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารงานของบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั หรือตามมติทปี่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษทั ทัง้ นีภ้ ายในระเบียบทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด
อ�ำนาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท

2.

มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย

3.

เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
บริหารและดูแลรับผิดชอบให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท

4.

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.

รับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีท�ำการตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ

6.

ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้างการโยกย้าย  การ
ถอดถอน การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ
และการเลิกจ้าง พนักงานในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารในระดับต่างๆของบริษทั   ซึง่ มิได้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
บริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร

7.

พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะ
กรรมการบริษัทได้ให้อ�ำนาจไว้
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8.

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดจ้างในลักษณะของการจ้างท�ำของทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงิน
ไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำนาจไว้

9.

พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ท�ำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถ ใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำนาจไว้

10. พิจารณาและอนุมตั งิ บประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษทั
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมตั งิ บประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษทั
ที่ต่างประเทศ
12. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ  ตามความจ�ำเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษทั หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการก�ำหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทรัพยากร
บุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาแก่บริษทั ย่อยในการเพิม่ สมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั
15. รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกิจ
ปกติของบริษัท  ในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำนาจไว้
17. พิ จ ารณาลงทุ น หรื อ ขายเงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น สามั ญ และหรื อ หน่ ว ยลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ยู ่ ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำนาจ
ไว้
18. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  และอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ให้อ�ำนาจไว้
ทั้งนี้ อ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่
กรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับกรรมการผูจ้ ดั การมีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั แม่และ/หรือบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องก�ำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
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7. ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
- ไม่มี –
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่
บริษัทอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยค�ำนึงถึงผลก
ระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการก�ำกับดูแล
กิจการให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ
รวม 8 ข้อ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ ำ�
องค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษทั ได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยยึดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญา
พอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้

รายงานประจำ�ปี

2564 59

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำที่สร้าง คุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the
Board

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้บริษทั มีการบริหาร
จัดการทีด่ ใี นฐานะผูน้ ำ� ขององค์กร โดยมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนว่า การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย ต้องมิได้มงุ่
หวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มคี วามตัง้ ใจในการสร้างธุรกิจทีย่ งั่ ยืนและขับเคลือ่ นสังคมไปพร้อมๆ กัน
ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
บริหาร  การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั โดย
มีประสิทธิภาพและเพือ่ จัดโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที  ่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชดั เจนยิง่ ขึน้   ภายใต้นโยบาย
การบริหารงานด้วยความเปิดเผยโปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

2.

ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
ความเห็นและพิจารณากิจการต่างๆ  อย่างสม�่ำเสมอ

3.

รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลีย่ นแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษทั ของตน คูส่ มรส  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.

เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ  ที่บริษัทได้ท�ำขึ้น
ในระหว่างรอบปีบัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ

5.

ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท, ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือท�ำ
ธุรกิจกับบริษัท  ไม่ว่าจะด�ำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ต ้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ ระเบี ย บของทางส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.

ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท   กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูล
เกีย่ วกับฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ตามความเป็นจริง  โดยไม่ปกปิดข้อความ
อันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

7.

ในการยืน่ เอกสารต่อนายทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กรรมการต้องติดตาม
ดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้แสดงข้อความ  หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ น
สมุดบัญชี  ทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการก�ำหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันก�ำหนด
กลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการด�ำเนินการตาม
ทีน่ โยบายก�ำหนด รวมทัง้ ได้รว่ มกันจัดท�ำข้อบังคับกรรมการบริษทั ซึง่ ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษทั นีจ้ ะก�ำหนดให้กรรมการบริษทั จะต้อง
บริหารให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนแนวทางทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงการก�ำหนดระเบียบ
อ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการ มีอ�ำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามที่ก�ำหนด
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คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ  
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและให้ทกุ คนใน
องค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบตั ติ นอย่างเคร่งครัดเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ าร
งาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม
และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมาย ซึง่ จรรยาบรรณทางธุรกิจนีบ้ งั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนของบริษัท โดยในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด
ในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด ไม่มีการกระท�ำความผิดในเรื่องที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักปฏิบัติที่ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการได้กำ� หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้ โดยบริษัทมุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ความส�ำคัญในการบริการหลังการขาย อีก
ทัง้ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคลากรระบบบริหารงานทัว่ ทัง้ บริษทั ต้องเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ และวางใจได้จากลูกค้า
และสังคมโดยรวม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม
ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14001:2015 อีกทั้งบริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและพัฒนา
กระบวนการผลิต คุณภาพของสินค้า ให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการวางแผนการด�ำเนินงานเพื่อขยาย
ก�ำลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้
บริหารของบริษัทจึงมีแนวคิดจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีของบริษัท ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ โดยในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านการด�ำเนินงาน เป็นต้น โดยค�ำนึง
ถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั   โดยมีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ของชุมชนรอบโรงงานให้ดขี นึ้ เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ได้กำ� หนดแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัท
ร่วมกันตระหนักว่าในการด�ำเนินธุรกิจทีจ่ ะเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้นนั้ พนักงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลือ่ น โดยค�ำนึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด�ำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายร่วม
กัน
บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละให้สทิ ธิแก่พนักงานทุกคนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ กับบริษทั ทัง้ ภายใน
และภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่ง
แวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับดูแล  สามารถติดต่อสือ่ สาร หรือแจ้งเบาะแส เมือ่ พบเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการ
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ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบาย
บริษทั หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทั จัดให้มชี อ่ งทางในการ
แจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ narongchai.wongthanavimok@gmail.com
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ anya@dimetsiam.com
2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง
2.1 คุณณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 นางอัญญา  ถาวรนันท์
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รบั การพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ เลขานุการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณารับเรือ่ ง
แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจ
สอบและ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และท�ำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับ
โดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะ
กรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ
ของบริษัทได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้
ร่วมกันในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามสามารถและเหมาะสมใน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การก�ำกับ
ดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัท และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
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1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  บัญชี   การเงิน เป็นต้น  ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดัง
กล่าวมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
สูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจ�ำนวน 6 คณะ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีการก�ำหนดและแยกอ�ำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสิน
ใจในเรือ่ งส�ำคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึง่ มีหน้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง และเสนอเรือ่ งให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ เพือ่ ถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
ข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้บริษทั มีคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะ
กรรมการบริษัทมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะท�ำหน้าที่ในการตรวจ
สอบการท�ำงานของฝ่ายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือ
คัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทก�ำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. การแต่งตั้งและวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทศิ ความรู้ ความสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั โดยบริษทั
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
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1.

กรรมการบริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ เลือกตัง้ และถอดถอนโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อีก
เว้นแต่ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ หมาะสมเข้าเป็นกรรมการในต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริษทั

2.

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตาม
วาระทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆโดยดูถงึ
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒปิ ระสบการณ์ความเชีย่ วชาญหลากหลายวิชาชีพมีวสิ ยั ทัศน์เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม
และมีประวัตกิ ารท�ำงานทีไ่ ม่ดา่ งพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

3.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวน
กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งสาม

4.

ในการเลือกตัง้ กรรมการ ให้ใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
เลือกตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

5.

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
กรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ อาจได้รบั การเลือกตัง้ เข้า
มาใหม่ได้

6.

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการบริษทั ได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามข้อบังคับของ
บริษัท กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจ�ำกัด   และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะ
กรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์

2.

บริษัทมิได้ก�ำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จ�ำนวนวาระสูงสุดที่จะด�ำรงต�ำแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดย
เชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะน�ำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทตาม
ที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษทั ไม่ได้กำ� หนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกันเนือ่ งจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็น
ผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

3.

คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ
โดยมีจำ� นวนปีการด�ำรงต�ำแหน่งประกอบการพิจารณาทัง้ ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจ�ำปี
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการ
สรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เพือ่ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
3.  การก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการแต่ละคนทีจ่ ะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษทั   
เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ในกลุม่ ที่
มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�ำนาญในธุรกิจนั้น  เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั ยังมีนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหาร โดยบริษทั จะพิจารณาส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ความช�ำนาญในธุรกิจนัน้ ๆ ไป
เป็นกรรมการบริษัทในเครือ ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อก�ำกับดูแลบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดท�ำบัญชีให้ทันต่อการจัดท�ำงบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่
ส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาและการ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การก�ำกับดูแลกิจการ
ตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
4.  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้น�ำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดย
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย
บริหาร
เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
พร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประธานกรรมการบริษัทให้ความ
ส�ำคัญและเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่ส�ำคัญ จึงต้อง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะทีเ่ กีย่ วข้อง สอบทานให้เกิดความสมดุล และให้ถอื ปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการจ�ำนวน 10 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้น�ำในการ
บริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
5.  คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 5 คณะ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านล้วนเป็นผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าทีก่ ารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อย ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง
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และมีความเป็นอิสระ โดยบริษทั ได้จดั ให้มกี ารทบทวนผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆเป็นประจ�ำทุกปี
ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทให้บริการ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
6.  การประชุมคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยได้จดั ท�ำก�ำหนดการ
ประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปีมีวาระที่ชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งก�ำหนดการดังกล่าวใน
คราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี

2.

น�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน  เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

3.

การพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการ ซึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก  โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม  ต้องงดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น หรือไม่
เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในปี 2564 การลงมติของแต่ละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด

4.

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม   ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน   ในกรณีที่กรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา  กรรมการที่มีส่วนได้
เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5.

การประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิม่ เติมจากผูเ้ กีย่ วข้อง  กรรมการ
ผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบ
ข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

6.

คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมและเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ  

7.

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง ตามก�ำหนดการที่ให้แก่
กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจ�ำเป็น

เมือ่ สิน้ สุดการประชุม เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม  ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถ
แสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
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รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส�ำนักงานของบริษัท   และจัดเก็บในรูป
แบบเอกสารแฟ้มข้อมูลทีเ่ ป็นต้นฉบับ โดยเก็บไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพือ่ ความสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิง
7.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับทีเ่ หมาะ
สม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท   ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน   โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เหมาะสมของจ�ำนวนคณะกรรมการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยก�ำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตราเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าที่พิจารณา เป็นผู้ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย และให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำ� หนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนโดยพิจารณา
ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโนบาย
ให้คา่ ตอบแทนอืน่ นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึง่ ได้รบั จากบริษทั ตามปกติ ไม่มกี าร
ให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
8.  ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้
• ก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
• ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารอย่างสม�ำ่ เสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพือ่ บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
• ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ อนึง่ โดยบริษทั เอส พี ออดิท จ�ำกัด  
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ ท�ำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน
การตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร้องที่ส�ำคัญในระบบดังกล่าว
• ดูแลให้มมี าตรการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์
สูงสุด
9.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้รบั การเลือกตัง้ จากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ มีความส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติ
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งาน และงบประมาณประจ�ำปี  เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ รวมถึงการก�ำกับ
ดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ   และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
10.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการ
ศึกษาอบรมว่าจะเป็นการพัฒนากรรมการให้มคี วามรูท้ ที่ นั ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันอยูต่ ลอดเวลา และ
มีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารโดยการจัดฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั จดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึง่ หลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation
Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่ก�ำหนดแล้ว กรรมการ
บริษทั ยังให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอืน่ ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เช่น
หลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น�ำที่เป็นมืออาชีพ
มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อน�ำไปสู่การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ  Director Accreditation Program (DAP)
ครบทุกคน
11.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและประเมินคณะกรรมการราย
บุคคลเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ท�ำการ
วิเคราะห์และ หาข้อสรุปเพื่อก�ำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่อง ดังนี้
•
•
•
•
•
•

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
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• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รวบรวมผลการประเมิน และจัดท�ำรายงานสรุปผลการประเมินและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทน�ำผลการประเมินมาก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใช้เป็นก
รอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้ด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้านได้แก่
1.
2.
3.

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

12.  การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 ไปปรับใช้
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน กลต.) ได้ออกหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลัก
การก�ำกับดูแลส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการน�ำหลักการไปปรับ
ใช้ (apply or explain) และให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรยั่งยืน
และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหลักเกณฑ์ส�ำนักงานกลต.
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคคลกรที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และรองกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ เป็นต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ ำ� คัญ
และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การก�ำกับ
ดูแลให้การสรรหาบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้   ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ ก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินทีเ่ หมาะสมรวมถึงตลอดถึงการก�ำกับดูแลให้การ
บริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
• แผนการสืบทอดงานต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญกับการสืบทอดต�ำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกต�ำแหน่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต�ำแหน่งผู้น�ำองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการด�ำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน
ท่วงที คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้
1.

ก�ำหนดค�ำอธิบายต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด ความเกีย่ วข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทัง้
ระบุคณ
ุ สมบัติ ความรู้ และทักษะทีต่ อ้ งการ
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2.

คัดเลือกผูบ้ ริหารระดับรองทีม่ ศี กั ยภาพทางด้านวิสยั ทัศน์ ความรูแ้ ละความสามารถ

3.

วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง
(ที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกเดือนซึ่งเป็นการประชุมผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นผู้บริหารในล�ำดับต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
• แผนการสืบทอดงานต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
1.

จัดให้มกี ารพัฒนาผูบ้ ริหารระดับรองทีม่ ศี กั ยภาพทางด้านวิสยั ทัศน์ ความรูแ้ ละความสามารถ เพือ่ ส่ง
เสริมให้เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างเป็นล�ำดับขัน้ ตอนต่อเนือ่ ง

2.

จัดอบรมพัฒนาทัง้ ด้านเพิม่ พูนความรูว้ ชิ าการ และเรียนรูใ้ นการปฏิบตั จิ ริงในสถานการณ์ตา่ งๆ

3.

จัดให้ผบู้ ริหารระดับรอง ได้รว่ มท�ำงานและร่วมประชุมกับผูบ้ ริหารระดับสูง

4.

ก�ำหนดผูบ้ ริหารระดับรองทีม่ ศี กั ยภาพเป็นผูส้ บื ทอดและวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม

5.

เตรียมบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทางให้มคี วามสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้

6.

จัดให้ผบู้ ริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึน้ ในระดับสายงาน

7.

จัดให้มกี ารฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ

8.

จัดอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ  และความซือ่ สัตย์ ต่อ
องค์กรและมองภาพรวมขององค์กร  เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในล�ำดับต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับ
สูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกเดือน ซึ่ง
เป็นการประชุมผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงการประชุมใหญ่ประจ�ำปีเพื่อร่วมก�ำหนดเป้าหมายธุรกิจของ
องค์กรของปีถัดไป  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส�ำนึกในการท�ำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
• ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่   เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการด�ำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทจึงได้จัดท�ำคู่มือส�ำหรับกรรมการ ดังนี้
1.

จัดท�ำคูม่ อื กรรมการประกอบด้วย
• พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
• ข้อบังคับกรรมการบริษทั
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•
•
•
•
•
2.

ใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษทั มหาชน
หนังสือรับรองบริษทั และวัตถุประสงค์ของบริษทั
ข้อบังคับบริษทั
คูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
คูม่ อื กรรมการบริษัทจดทะเบียนของส�ำนักงาน กลต.

ข้อมูลอืน่ ๆ
• วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษทั
• รายงานประจ�ำปี พร้อมกับจัดท�ำ  Presentation เพื่อแนะน�ำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยจัดท�ำเป็นนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน”และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลอย่าง
เป็นธรรม บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.
dimetsiam.com
1.  ผู้ถือหุ้น
บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันมุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
ด้วยผลตอบแทนที่เหมะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อ
ถือได้และจัดให้มกี าร ดูแลรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั มีการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  อีกทั้งยังมีกลไกที่ท�ำให้ผู้
ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน)
บริษทั มีการรายงานผลการด�ำเนินของกิจการทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำ
ทุก ไตรมาส และเปิดเผยการท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงในเงือ่ นไขทีเ่ สมือนท�ำกับบุคคลภายนอก  ผ่านระบบข่าว
ของตลาด หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระส�ำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูล
อิเลคโทรนิค
2.  พนักงาน
พนักงานของบริษทั ทุกคนเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ และเป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ นธุรกิจสูค่ วามส�ำเร็จ
ต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุง่ มัน่ พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
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ร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�ำงาน สร้างให้พนักงาน
ทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร   โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ดูแลพนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้
พนักงานรูร้ กั สามัคคี มีความเชือ่ มัน่ และไว้ใจกัน ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างสุภาพ เคารพศักดิศ์ รีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
ส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการท�ำงาน
ให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้
พร้อมปฏิบตั งิ าน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมัน่ คงในอาชีพ  และให้โอกาสใน
การเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
และพัฒนา  ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับ
ผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่ง
เสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่อง
ต่างๆ ในการท�ำงานผ่านช่องทาง ที่ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของพนักงาน  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้ง
ในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะ
ของธุรกิจเดียวกัน  และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้
มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน :  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาว
และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง
และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
บริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จดั สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ วันเวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี และวันลาหยุดประเภท
ต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
1.

สวัสดิการทีม่ งุ่ พัฒนาพนักงาน
• จัดให้มกี ารส่งเสริมการศึกษาทัง้ ในและนอกเวลาท�ำงาน
• จัดให้มกี ารส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอก ซึง่ จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพือ่ เป็นการ
พัฒนาและเพิม่ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท�ำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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2.

สวัสดิการส่งเสริมทีช่ ว่ ยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน
•
•
•
•

จัดให้มเี งินจูงใจ โบนัส  ค่าเข้ากะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
จัดให้มเี ครือ่ งแบบพนักงานทัง้ ในส่วนของส�ำนักงานและโรงงาน
จัดให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน�ำ้ มัน
จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดามารดา และคู่สมรสของ
พนักงานรวมถึงเงินสงเคราะห์เมือ่ พนักงานถึงแก่กรรม
• จัดให้มโี รงอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ และราคาประหยัด
• จัดให้มเี งินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
3.

สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมัน่ คงในอนาคต
• จัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเพือ่ การออมเงินในอนาคต ซึง่ ทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของค่าจ้าง และจะได้รบั เงินสมทบกองทุนจากบริษทั ทุกเดือนในอัตราร้อย
ละ 2 - 5 ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน
• จัดให้มเี งินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

4.

สวัสดิการสุขภาพอนามัย
• จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งจากการท�ำงาน
• จัดให้มหี อ้ งพยาบาลของบริษัท โดยมีเวชภัณฑ์และยาเพื่อปฐมพยาบาลในเบื้องต้น

5.

สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

• จัดให้มกี ารแข่งขันกีฬา เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อนั ดีในหมู่
พนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน:บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความ
ต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ
การจัดการ และคุณภาพชีวิต
ช่องทางการสื่อสารส�ำหรับพนักงาน  : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัท
ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์
เกี่ยวกับการท�ำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา  โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะ
กรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และด�ำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามล�ำดับต่อไป
บริษทั ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นพนักงานรวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง จะได้รบั ความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม อันเนือ่ งมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวน
การปฏิบัติงาน เปลี่ยนต�ำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
ในปี 2564 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและด�ำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน  บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และด�ำเนิน
การโดยใช้กลไกที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
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3.  ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทให้มีความส�ำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษัทด�ำเนิน
ธุรกิจโดยยึดถือความซือ่ สัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมของทัง้
สองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
• จัดให้มกี ารให้คำ� แนะน�ำ รวมถึงข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอแก่ลกู ค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำ� ความลับของลูกค้าไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของ
ตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• พัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความส�ำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
โดยมิชอบ
• ให้ความส�ำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก�ำหนดไว้
• จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
พร้อมจะด�ำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
ในปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้น�ำมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อด�ำเนินการแก้ไขป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร  เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิด
ขึ้นอีกและจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความส�ำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีค�ำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4.  คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่
แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก�ำหนดหลักนโยบายดังนี้
• บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม   ปฏิบัติตามข้อ
ตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือก�ำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องท�ำการค้ากับ
บริษัทเท่านั้น
ในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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5.  คู่ค้า
• บริษัทให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อ
เสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
• ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
• มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
• กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการส�ำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
• มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
6.  เจ้าหนี้การค้า
บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด  พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกันโดยจ่ายช�ำระให้เจ้าหนี้ตรงตามก�ำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
และตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบMedia Clearing ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้
ในปี 2564 บริษทั จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีก้ ารค้าตรงตามเงือ่ นไขการช�ำระเงินทีไ่ ด้ตกลงไว้ลว่ งหน้า โดยไม่มกี าร
ผิดนัดช�ำระหนี้แต่อย่างใด
7.  แรงงาน
บริษัทดูแลให้การด�ำเนินงานที่ปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
8.  สิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ ประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น
สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ
• ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะน�ำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มี
การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
• จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค�ำร้องเรียนพึงได้รบั การเอาใจใส่และด�ำเนินการอย่าง
เป็นธรรม
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ตลอดระยะเวลาของการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และ
ไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว
9.  สิทธิทางการเมือง
บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรม
ใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10.  ภาครัฐ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลอย่าง
เคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ตามทีห่ น่วยงานภาครัฐร้องขอพร้อมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่า
เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
11.  ชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตส�ำนึก ความ
รับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน
ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัท
เข้าไป ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนก�ำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ
• สร้างความเข้าใจ และสือ่ สารกับชุมชนและสังคมถึงการด�ำเนินงานของบริษทั ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
• จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงิน
สนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล  โรงพยาบาล  และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
• เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จ�ำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
12.  สิ่งแวดล้อม
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีสว่ นร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก�ำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง   โดย
ขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง มีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกทีด่ แี ก่ผบู้ ริหารและพนักงานในการมีสว่ นร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดท�ำอย่างต่อเนื่อง
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การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ก�ำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า  มรี ะบบควบคุมการใช้พลังงาน
และสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทัง้ องค์กรมีสว่ นร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทัง้ ไฟฟ้า น�ำ้ มัน และน�ำ้ ประปาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ท�ำงานและในครัวเรือน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ2หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อทดแทนการใช้กระดาษทั้งในส่วนโรงงานและส�ำนักงาน และการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO
Conferenceเป็นต้น
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะก�ำกับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.

การก�ำกับดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจ
สอบและส�ำนักงานตรวจสอบทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในเรือ่ งของรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้องครบถ้วน ระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.

การก�ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยก�ำหนดเป็นนโยบายที่
ชัดเจนในแต่ละปี และมอบหมายให้ผู้บริหารท�ำหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลก
ระทบ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดล�ำดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

อนึง่ ในรอบปี 2564 บริษทั ได้ตดิ ตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ ได้ระหว่าง
บริษทั กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควร และการท�ำธุรกรรมกับผูท้ มี่ คี วาม
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยสรุปที่ส�ำคัญได้ดังนี้
1.  ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ในรอบปี 2564 บริษัทไม่มีกรณีของการกระท�ำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
กฎหมายต่างๆ เช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามก�ำหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษทั อืน่ บริษทั ไม่มชี อื่ เสียงในทางลบ อันเนือ่ งมาจากความล้มเหลวในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะ
กรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ไม่มกี รณีทมี่ กี ารกระท�ำทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกด�ำเนินการใดๆ อันเนือ่ งมาจากการทีบ่ ริษทั ไม่ได้ประกาศข้อมูลทีเ่ ป็นเหตุการณ์
ส�ำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการก�ำหนด
2.  การก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดท�ำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ โดยจัดท�ำแบบรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และ
รายงานต่อ ส�ำนักงาน กลต. ดังนี้
• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน
(แบบ 59-2)
• การแสดงชือ่ บุคคลในระบบข้อมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (แบบ 35E1)
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ในปี 2564 กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ได้
ด�ำเนินการจัดท�ำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3.   การก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
•
•
•
•

รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง และได้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการ
ท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้อง
รายงานประจ�ำปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน
ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.  การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
บริษทั ดูแลการซือ้ ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนเรือ่ งการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยในการท�ำรายการดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
ในปี 2564 บริษทั มีการท�ำรายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์กบั บุคคลอืน่ ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน กลต.
5.  ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล   เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมผี ลและเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ การท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  บริษทั ได้แจ้งและเปิดเผยมติทปี่ ระชุมในการท�ำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เพือ่ ความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจและเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส
6.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลัก
ทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
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• การท�ำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล ค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  และได้กระท�ำอย่างยุติธรรม โดยก�ำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้าและเงือ่ นไขการค้าทีเ่ ป็นธรรมเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส   และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยก�ำหนดเป็นนโยบายหนึง่ ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี และก�ำหนด
ไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลเช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและในกรณีทมี่ กี ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันทีเ่ ข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศและข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนท�ำรายการบริษัทได้
เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท�ำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
• บริษัทก�ำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระ
นัน้   เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีอสิ ระในการ
ลงมติ  โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย
มีทา่ นใดบ้าง  เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุมได้เปิดเผยชือ่ ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง การก�ำหนดราคา
มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หาก
มี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตามเวลาที่ก�ำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีก
ทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2564 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย
เท่านั้นและบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจ�ำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระท�ำอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี 2564 ไว้ในแบบรายงานนี้แล้ว
7.  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
• การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทางการ
เงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในทีว่ างไว้  เพือ่ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั   โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที  ่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee
of Sponsoring  Organizations of the Treadway Commission) คือ การควบคุมภายในองค์กรการประเมิน
ความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม
• การตรวจสอบภายใน
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนท�ำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ  โดยมีผู้ตรวจ

รายงานประจำ�ปี

2564 79

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

สอบภายในเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม ซึง่ ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่
เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ไว้ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
8.  การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ พนักงานทุกคนของบริษทั
มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยมีการก�ำหนดภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ อ�ำนาจการด�ำเนินการในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน   การด�ำเนิน
งาน การบริหาร  การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลส�ำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
9.  ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น  เคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ งแล้ว บทบาทส�ำคัญทีก่ รรมการบริษทั
จะต้องก�ำกับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กระบวนและการก�ำกับดูแลในเรื่องของการร้อง
เรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการมีดังนี้
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการท�ำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตส�ำนึกที่ดีเพื่อเสริม
สร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ   ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
โดยส่วนรวม   ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้น�ำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
บริษทั ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน   โดยคณะกรรมการบริษัทน�ำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการ
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อ
เป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�ำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงาน
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บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ฯ ซึง่ ก�ำหนดให้เป็นแผนประจ�ำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ
พร้อมขอเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยจัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตส�ำนึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ตามที่บริษัทได้จัดท�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เสนอต่อคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council
: CAC) และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว
การฝึกอบรมและการสื่อสาร
ในปี 2564 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายของ
ขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และ
ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษทั ตลอดจนสือ่ สารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ไปยังคูค่ า้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทางธุรกิจ
รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจริตและคอร์รปั ชัน่ หรือ CAC
มีมติรบั รองบริษทั เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ในปี 2562 โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีม่ มี ติให้การรับรอง
ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการต่ออายุการรับรอง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษทั ก�ำหนดให้มแี นวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปดังนี้
1.

จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุม
ระบบงานส�ำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การช�ำระเงิน
เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ ว
กับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขทีเ่ หมาะสม

2.

จัดให้มชี อ่ งทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระท�ำผิด การฝ่าฝืนกฎมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการ
ในการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความ
ลับ รวมทัง้ มีมาตรการในการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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กรณีทสี่ ามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ บริษทั จะแจ้งผลการด�ำเนินการให้รบั ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3.

หัวหน้าส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาตามสายงานทราบตามล�ำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการประเมินความ
เสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรเพือ่ สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ พิจารณาความเสีย่ งแต่ละกิจกรรมวิเคราะห์ชอ่ ง
ทางการทุจริตและประเมินโอกาสและผลกระทบโดยผลการประเมินจะน�ำมาจัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่นดังนี้
1.

ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การด�ำเนินการสืบสวนและบทลงโทษและมาตรการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษทั และสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ

2.

ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั   และสอบ
ทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)  ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาสโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
กระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นอิสระและไม่จำ� กัดขอบเขตในการปฏิบตั งิ าน

3.

ให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่ง
ของการว่าจ้างหากผู้ในละเมิดจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด (ถ้ามี)

ในปี 2564 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด
1.

บริษทั มีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อนื่ ใด จากผูท้ เี่ กีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั
ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระท�ำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

2.

ไม่เป็นของขวัญทีอ่ ยูใ่ นรูปของเงินสดหรือสิง่ ทีเ่ ทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก�ำนัล)

3.

ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึก
รายละเอียดของขวัญทัง้ หมด และน�ำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อน�ำไปเป็นของ
ขวัญให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

ในปี 2564 บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
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นโยบายการแจ้งเบาะหรือร้องเรียน
บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ
สือ่ สาร หรือแจ้งเบาะแส เมือ่ พบเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การกระท�ำผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็น
ปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรมรวมถึงข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษทั   เป็นผูพ้ จิ ารณา
รับเรือ่ งแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและท�ำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทแต่อย่างใด
นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)
1.

บริษทั ก�ำหนดให้ผทู้ รี่ บั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการรับเรือ่ งร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
การกระท�ำคอร์รปั ชัน่ ต่อองค์กร มีหน้าทีเ่ ก็บรักษา ชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ ง
เรียน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกับการคอร์รปั ชัน่ ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียน และ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าทีท่ กี่ ฎหมายก�ำหนด

2.

บริษทั จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นความลับและค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน โดยก�ำหนด
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นพนักงาน รวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะ
ได้รบั ความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม  อันเนือ่ งมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  
รบกวนการปฏิบตั งิ าน เปลีย่ นต�ำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

3.

บริษทั จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ด�ำเนินการโดย
ใช้กลไกทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อผูแ้ จ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นระบบและ
ยุตธิ รรม ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษทั

4.

บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่อง
ทางและกิจกรรมทีบ่ ริษทั จัดขึน้ อาทิการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั และบริษทั จดทะเบียน
พบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ซึง่ ข้อซักถามข้อติชมข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะส่งต่อให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุก
ภาคส่วน

ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ไม่ปรากฏว่าถูกด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล เนือ่ งจาก
ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�ำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก�ำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืน
กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ต รวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ใ นการจัด ให้มีร ะบบการควบคุม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน
ทุกจริต คอร์รัปชั่นต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
ติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ยึดถือนโยบายการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนัน้ บริษทั จะไม่เกีย่ วข้องกับ
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา  แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ และบริการ  รวมถึงการร่วมคิดร่วมท�ำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กร
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  
โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่ส�ำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส และเป็นธรรม
บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.dimetsiam.
com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1.  การก�ำกับดูแลกิจการ  บริษัทได้จัดท�ำและได้เปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งยังจัดท�ำ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั www.dimetsiam.com  รวมทัง้ นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตั ติ อ่ ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา บริษทั มีรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ สอดคล้องกับหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทาง
แบบแสดงรายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท www.dimetsiam.com
2.  เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน  บริษทั ได้ดำ� เนินการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ ส�ำนักงาน กลต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้
ตอนทีก่ ำ� หนดไว้   โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.dimetsiam.com ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
• ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปีของบริษทั บริษทั ได้จดั ท�ำและเปิดเผยชัดเจน
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
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ประโยชน์สำ� หรับผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มกี ารดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  www.dimetsiam.com
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการด�ำเนินการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงาน
ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
• ด้านงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินประจ�ำไตรมาสคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการจัดท�ำรายงานการเงินทีถ่ กู ต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป บันทึก
บัญชีดว้ ยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการจัดท�ำงบการเงิน เพือ่
ให้สะท้อนผลการด�ำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้
สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั ก่อนเผยแพร่ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน กลต.
ทัง้ นีไ้ ด้เปิดเผยต่อผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
เพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีค�ำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในการลงทุน
• การรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส   บริษัทมีการรายงานผลการด�ำเนินงานทุกไตรมาส   
ในกรณีที่ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี
ก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ  บริษัทได้มีการเผยแพร่ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.
dimetsiam.com
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงาน กลต.นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั อย่าง
แท้จริง
ในปี 2564 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษทั และสามารถดาวน์โหลดได้ บริษทั ได้นำ� ส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถกู สัง่ แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใดและไม่ได้รบั การด�ำเนินการอันเนือ่ งมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
3.  การก�ำกับดูแลการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน  บริษทั
ตระหนักถึงการจัดท�ำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก่อนเผยแพร่ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี   โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม�่ำเสมอ ซึง่ นักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4.  การเปิดเผยการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์การท�ำรายการดังกล่าวของบริษทั จะต้องได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิ
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จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ   โดยปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน กลต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ท�ำรายการ ความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  พร้อมจัดท�ำรายการสรุปไว้ในรายงานประจ�ำปี
5.  การก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดท�ำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ โดยจัดท�ำแบบรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และ
รายงานต่อ ส�ำนักงาน กลต. ดังนี้
• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือ
รับโอน (แบบ 59-2)
• การแสดงชือ่ บุคคลในระบบข้อมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (แบบ
35-E1)
ในปี 2564 กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ได้
ด�ำเนินการจัดท�ำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6.   การก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
• รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
• รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
•

รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี

• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง และได้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง
กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน
30 วันต้องรายงานประจ�ำปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งส�ำเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียนีใ้ ห้แก่ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันท�ำการนับ
แต่วันที่ได้รับรายงาน
ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยก�ำหนดไว้ในจรรยา
บรรณทางธุรกิจเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  และก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ิ
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หน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์   มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั และมีจติ ส�ำนึกทีด่ ตี อ่ ส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ตำ� แหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์เพือ่ ตนเองและ/หรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบริษทั   โดยไม่นำ� ข้อมูล
และทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผูอ้ นื่   และห้ามกระท�ำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคล
อืน่ ให้ทำ� ธุรกิจแข่งขันกับบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ยังได้กำ� หนดโทษส�ำหรับกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืนในการน�ำข้อมูล
ภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวไว้ในระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตัง้ แต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขัน้ เลิก
จ้าง
นอกจากนีใ้ นระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั ก็มกี ารก�ำหนดในเรือ่ งดังกล่าว โดยก�ำหนดบท
ลงโทษทางวินัยไว้  ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่ก�ำหนด
ในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่
ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
8.  การก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในพันธกิจของ
บริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและด�ำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
ในปี 2564 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม” (Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9.   การพบปะและสือ่ สารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด
ของทุกหน่วยงานทัง้ บริษทั บริษทั จัดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผูบ้ ริหารระดับสูงและผู้
บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์และทุกเดือนเพือ่ รับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2564 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้
บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจ�ำทุกเดือน  โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิง
รุกและปรัชญาการท�ำงาน พร้อมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงาน  กลต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก�ำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้
1.

เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจ�ำปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท www.dimetsiam.com

2.

เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจ�ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “คณะ
กรรมการบริษัท”

3.

เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการ
แข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในแบบ
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แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4.

เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

5.

เปิดเผยรายชือ่ กรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้ ประวัติ บทบาท และ
หน้าที่ จ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน   สัดส่วนการถือหุ้น การด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และข้อมูลการฝึกอบรม
ของกรรมการแต่ละท่าน  ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท  เรื่อง
สรุปจ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม”

6.

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ
จ�ำนวนค่าตอบแทนทีแ่ ต่ละท่านได้รบั จากการเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย และนโยบาย
การค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ
“ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”

7.

เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล”

8.

เปิดเผยการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
ก.ล.ต.  รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

9.

เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษทั ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “โครงสร้างการบริหาร
จัดการของบริษัท”

10. เปิดเผยการควบคุมภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน กลต.  
พร้อมรายงานการก�ำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำ
ปี “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
11. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ในหัวข้อ “ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ”
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดเผยรายงานประจ�ำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
14.   เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท
15. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
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หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุกและในฐานะของ
เจ้าของบริษัท และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดส�ำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิ
ต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่อง
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.dimetsiam.com
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษทั
มีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้
1.

บริษทั แต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริษัทเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท

2.

ในการก�ำหนดวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะไม่กำ� หนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�ำการ
ของธนาคารพาณิชย์ โดยจะก�ำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น.  
และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ บริษทั มีนโนบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและ
เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้ด�ำเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

3.

บริษัทให้ความส�ำคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่ก�ำหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระท�ำต่อทิศทางการ
ด�ำเนินงานกิจการของบริษทั โดยบริษทั จะก�ำหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็นเรือ่ งๆ อย่างชัดเจน
เพื่อรับรอง เพื่อทราบ  พิจารณาอนุมัติ โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็น
มาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ�ำปีวาระส�ำคัญๆ เช่น
• วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็น
แต่ละวาระ
• วาระการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั :บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยมีขอ้ มูลเบือ้ งต้นของบุคคลทีเ่ สนอให้เลือกตัง้   การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ โดยระบุไว้ชดั เจน
หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั   และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะ
กรรมการบริษทั ซึง่ ดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญหลากหลาย
วิชาชีพ มีวสิ ยั ทัศน์ เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม และมีประวัตกิ ารท�ำงานทีไ่ ม่ดา่ งพร้อย และมีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วง
ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
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• วาระค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาวงเงินและจัดสรร
โดยพิจารณาก�ำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุมโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทน
อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ   และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
• วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี :ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจ
สอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยว
กับชื่อผู้สอบบัญชี  ส�ำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท  จ�ำนวนปีที่ท�ำ
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปี
ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดอยู่ ทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
• วาระการจัดสรรก�ำไรและการจ่ายเงินปันผล :บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�ำไร  
การจ่ายเงินปันผล   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบ
เงินปันผลทีจ่ า่ ยระหว่างปีปจั จุบนั กับปีทผี่ า่ นมา  พร้อมทัง้ ระบุวนั ก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record
Date) เพื่อก�ำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลกรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
4.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมค�ำชีแ้ จงและเหตุผลและ
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท คือ www.dimetsiam.com

5.

บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน
4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมทีม่ รี ายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา และความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดท�ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
•
•
•
•

วัน เวลา  และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา
รายงานประจ�ำปีพร้อมด้วยงบการเงิน
วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะน�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง  พิจารณา
อนุมัติ  เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น
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• วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ เช่น ชือ่ อายุ  ประวัตกิ ารศึกษา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประวัติการท�ำงานในปัจจุบันและในอดีต   จ�ำนวนบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน  ประวัติการเข้าร่วม
ประชุมในปีนนั้ ๆ ปีทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั การถือหุน้ ในบริษทั ประวัตกิ ารท�ำผิดทาง
กฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ประวัตกิ ารท�ำรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีทผี่ า่ นมา ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
• วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน ค่าตอบแทน
อื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
• วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลง
ทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
• ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• นิยามกรรมการอิสระ
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะแบบก. (แบบทัว่ ไปซึง่ เป็นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน)และหนังสือมอบฉันทะแบบข.
(แบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆตามทีร่ ะบุ
ไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะหรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ก็ได้   ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.
dimetsiam.com ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได้ แจ้ ง แนวทางการเผยแพร่ ดั ง กล่ า วผ่ า นระบบข่ า วของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
• ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โต
เดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่อง
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียน
ในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
6.

การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 พร้อม
วาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 42 วัน ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
• บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อม
วาระและรายละเอียดการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564
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ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 50 วันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
7.

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวง
พาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุม
แทน โดยเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ แทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ ของบริษทั
เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

8.

ก�ำหนดสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยูโ่ ดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่
เสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจ�ำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย ด้วยวิธเี ก็บบัตรลงคะแนน (ซึง่ มีแถบ Barcode) โดย
เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด

9.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อน
เข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทก�ำหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ส�ำนักงาน กลต. ก�ำหนดไว้

10. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูล
เหมือนกับบริษทั จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเกีย่ วกับการประชุม
ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.dimetsiam.
com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่ส�ำคัญ
ต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
11. บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพือ่ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกประเภทรวมนักลงทุน
สถาบันเข้าร่วมประชุม
12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ค�ำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ เป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพือ่ เข้า
ร่วมประชุม บริษัทได้จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
• จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอส�ำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
• จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
• จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลง
คะแนนเสียง
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13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่แจ้งจ�ำนวน
และสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและกล่าวแนะน�ำ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้
ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะน�ำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจ�ำปี 2564 และแนะน�ำที่ปรึกษา
กฎหมายซึ่งเป็นบุคคลอิสระ จากบริษัทส�ำนักงานกฎหมาย เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูก
ต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั และมีตวั แทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย  ต่อจากนั้นประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุม
14. คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการประชุมผูถ้ อื หุน้   โดยถือเป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้องเข้าร่วมประชุม
ทุกครัง้ ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจส�ำคัญ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด
กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
15. บริษทั ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามล�ำดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิม่ วาระ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับการน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
16. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้า
หน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะด�ำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode เป็นเครื่องมือ
ช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูก
ต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
17. ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิรบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dimetsiam.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยwww.set.or.th โดยบางเรือ่ งแม้วา่ ไม่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดให้ตอ้ งเปิดเผย แต่หากบริษทั เห็นว่ามีความจ�ำเป็นทีผ่ ถู้ อื หุน้ ควรได้รบั ทราบบริษทั ก็จะเปิดเผย
ข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้
• บริษทั ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั รวมถึงรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกของบริษทั
ณ ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจ�ำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม
จ�ำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
• ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ
• ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขาย
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ
และเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการด�ำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมด�ำเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง
18. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
ประกอบพิจารณา
19. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้ประกอบ
การพิจารณา
20. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง บริษัทได้ก�ำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
การก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยว
กับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มี
ข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
21. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือตัง้ ค�ำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานทีป่ ระชุมเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
22. บริษทั ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2564  
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ภายหลังที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ สิน้ สุดลงซึง่ มีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมค�ำถามหรือข้อคิดเห็นของ
ผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม  พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั www.dimetsiam.com ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทัง้ ด�ำเนินการน�ำส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
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23. ภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั จะจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้บนั ทึก
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ด�ำเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระส�ำคัญ
ประกอบด้วย
• ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
• รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และไม่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นราย
ย่อย
• มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และบัตรเสีย
• ประเด็นค�ำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และค�ำตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
24. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท�ำโดยเปิดเผย มีบตั รลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผถู้ อื หุน้
เพือ่ ให้กระบวนการนับคะแนนด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษทั จะนับคะแนนเฉพาะ
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะน�ำมาหักออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ดังนัน้ หากวาระใดวาระหนึง่ มีผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะ
ลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวนหุ้นที่ถือหรือได้รับ
มอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลง
คะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูก
แสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจ�ำนวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน
ในปี 2564 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
25. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่าย
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียน
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจว่าจะได้รบั ผลตอบแทนตาม
สิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
26, บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว  โดยมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ   พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
27. บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�ำเนินงานและนโยบายในการบริหาร
งานอย่างสม�่ำเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้น�ำข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com
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28. บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส�ำคัญและได้
ก�ำหนดเครือ่ งมือทีส่ นับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยไม่คำ� นึงถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา
ความเชือ่ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงก�ำหนดกระบวนการทีอ่ ำ� นวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
29. คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผูถ้ อื หุน้ ไม่มกี ารกระท�ำใดๆอัน
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยท�ำหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
30. บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัทดังนี้
•

บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั บริษทั ในการพัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ CG Code
ในแต่ละข้อเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้มกี ารปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวตามความเหมาะ
สมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า CG Code) ในบาง
หัวข้ออยูร่ ะหว่างศึกษาเพือ่ ปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษทั ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ส�ำนักงาน กลต. มีผลบังคับใช้

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)
ในการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ความส�ำคัญ
เท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความส�ำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความส�ำเร็จ คณะกรรมการ
บริษทั จึงได้กำ� หนดเป้าหมายและวิธกี ารเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความส�ำเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยูใ่ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ หลัก
การและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ได้กำ� หนดข้อพึงปฏิบตั ไิ ว้ใน “คูม่ อื จริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เพือ่
ให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติ
ที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่
แข่งทางการค้า และต่อสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้
• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค และมุ่งด�ำเนินธุรกิจอย่างสุด
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างผล
ตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้น ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
2. รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงสถานภาพขององค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ และครบถ้วน ด้วยความเป็นจริง
3. ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน และไม่กระท�ำการใดๆทีเ่ ป็นการละเมิด และ/ หรือ
ริดรอนสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ
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• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในทุกทีท่ เี่ ข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบายดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีต
ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริม
การหลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล และรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึง
ตัดสินใจในการกระท�ำการใดๆเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของบริษทั เป็นส�ำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ และ/หรือการใช้ขอ้ มูลและทรัพย์สนิ เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน หรือเอือ้
ประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด
แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้
• หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระท�ำรายการนั้นเสมือนการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนใน
การพิจารณาอนุมัติ
• ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องด�ำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
• ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วน ตน และ
ในเรื่องการท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้
สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
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• ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีต่ นได้รบั รูจ้ ากงานทีร่ บั ผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ขอ้ มูล เหล่านัน้ ได้ทำ� การ
เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
• ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
• พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือการให้
ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้น
บริษัทฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลส�ำคัญ
• ในกรณีทเี่ กิดข่าวลือ หรือการรัว่ ไหลของข้อมูลทีย่ งั ไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับ
บัญชาทราบ เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ
• ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ
การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้า โดยก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ดังนี้
• จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
• จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสี่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
การจัดท�ำเอกสาร
• จะต้องจัดท�ำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
• ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบ
ริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
• ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจ�ำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ
ษัทฯ แก่ผู้อื่น
• ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ซื้อมา
โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานเปลีย่ นแปลง ท�ำซ�ำ 
้ ลบทิง้ หรือท�ำลายข้อมูลของบริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานน�ำซอฟต์แวร์ทผี่ ดิ กฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิด์ ว้ ยเหตุ
ผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ
• ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตัง้ อุปกรณ์ใดๆ ทีน่ อกเหนือจาก อุปกรณ์
มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
• ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ท�ำให้เสื่อมเสีย หรือ
ข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร�ำคาญให้กับผู้อื่น
• ผูบ้ ริหารและพนักงานควรใช้อนิ เทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
งาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศิลธรรมอันดีงาม
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• ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือ
ถือ อย่างมีจิตส�ำนึกและรับผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
• การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ
ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงิน
อืน่ ใดเพือ่ เร่งการด�ำเนินการหรืออ�ำนวยความสะดวก ยกเว้นการให้การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนยิ ม ส่วนลด
การค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
• ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็น
สิ่งส�ำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้า
ทีป่ กป้อง รักษา และพิทกั ษ์สทิ ธิท์ บี่ ริษทั มีตอ่ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ หมด และใช้สทิ ธิเ์ หล่านัน้ อย่างรับผิดชอบ นอกจาก
นี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ด้วย
• การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ�ำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบ
ค�ำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาต
จากประธานกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน
สถาบันการเงิน และประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
กรณีที่บุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบ
• สิทธิมนุษยชน
บริษทั สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะด�ำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ทปี่ ระกาศใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขต
อ�ำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระท�ำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว จึงก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม
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• น�ำเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอืน่ ๆ
โดยสม�่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื่นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
• ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทฯตระหนักดีว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญและมีคุณค่ายิ่งส�ำหรับบริษัทฯ และเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทฯมีนโยบายในการส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้
• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
• การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�ำด้วยความสุจริตใจ และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
• ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึง และสม�ำ่ เสมอ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
• หลีกเลีย่ งการกระท�ำใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรมซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงานของพนักงาน
หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
• ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก�ำหนด
นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจ�ำนง
ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา
และได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม
• ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้อง
รีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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• ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
• จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้า
และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการด�ำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
• รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารใช้สนิ ค้าและบริการของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กบั ลูกค้า
สูงสุด
นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย หลีก
เลีย่ งสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง
รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
• ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน
• ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
• ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือ
จ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม
นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายใน
การแข่งขันทางการค้าโดยใช้วธิ กี ารใดๆ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลของคูแ่ ข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม
โดยมีแนวปฎิบัติดังต่อไปนี้
• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่วนรวม
บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
• บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ของชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินการ
• บริษทั ฯ จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
อยู่เสมอ
• ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมุง่
เน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
กฎหมาย และข้อก�ำหนดอืน่ ๆตามแนวปฎิบตั สิ ากล ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังมุง่ เน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน
• การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
• บริษัทฯ ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะ
ต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจนีอ้ ย่างเคร่งครัด ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะ
ด�ำเนินการ
• ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริ
ษัทฯ อย่างจริงจัง บริษทั ฯ ไม่พงึ ปรารถนาทีจ่ ะให้การกระท�ำใดๆ ทีผ่ ดิ กฏหมาย ขัดกับหลักจริยธรรม
ทีด่ เี กิดขึน้ หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานผูใ้ ดกระท�ำผิดจริธรรมทีก่ ำ� หนดไว้ หรือท�ำให้พนักงาน
อื่นกระท�ำผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้งต่อบริษัท เมื่อพบเห็นการกระท�ำผิดจริยธรรมของ
พนักงานอื่น จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท�ำที่เชื่อได้ว่าผิดกฏหมาย กฏ
เกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนินการต่อไปโดยไม่
ชักช้า บริษัทฯอาจละเว้นโทษทางวินัยหากเป็นเหตุอันสุดวิสัย กรณีผู้บริหารระดับสูง การละเว้นโทษ
จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ข้อรัองเรียน หรือข้อกล่าวหาซึง่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลูกค้าและพนักงาน
ร้องเรียน โดยส่งค�ำร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกับดูแลกิจก�ำรที่ดีในการด�ำเนินกิจการผ่านทาง
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน และถือว่าหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ นี นั้ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการส่งเสริมความส�ำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิด
ชอบต่อสังคม โดยมีการพิจารณาทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตล�ำดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
(CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการและบริษัทจดทะเบียนน�ำมาปรับใช้ในการ
ก�ำกับดูแลกิจการให้มผี ลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั กิจการอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ โดยสรุปดังนี้
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• นโยบายการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต มี ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
(Flowchart) วิธีการและก�ำหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาในก�ำรด�ำเนิน
การแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
• การก�ำหนดวิธีการจัดประชุม ให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การรายงานดังกล่าว ได้เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 8. “รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่าน
มา”

7.   โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่
ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
เท่าจ�ำนวนกรรมการที่เพิ่งจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รับการเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะ
มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัทฯ
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ์
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
6. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ
กรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด หรื อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง
(2) เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียง
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 3 คน หรือร้อยละ 30 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน หรือร้อยละ 70 และ
กรรมการอิสระ 4 คน หรือร้อยละ 40 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนดว่าต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน รายละเอียดดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี

2 นายวิชัย วนวิทย์

3 ดร.วรดิศ ธนภัทร

4 นายเหอ จือ หวง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
5 นายพิสุทธิ์ รักวงษ์
•
•
6 นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ •
•
7 นายบุญโชค ขนาบแก้ว
•
•
•
7 นายเย่า ล่าง จาง
9 นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์

•
•
•
•
•

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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ล�ำดับ
รายชื่อ
10 นางอัญญา ถาวรนันท์

ต�ำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการทั้ง 10 ท่าน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 1-01–10 “ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุม”
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเย่า ล่าง จาง หรือ นายเหอ จือ หวง
หรือ นายนพดล   กาญจนทวีวัฒน์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีหน้าที่ให้
ความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษทั แต่ไม่เป็นผูม้ อี ำ� นาจความคุมหรือ
บริหารงานในบริษัทแต่อย่างใด
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ สูงสุดขอ
งบริษทั ฯ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้น�ำ  ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ มีความเป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบ โดยมีกำ� หนดคุณสมบัตแิ ละบทบาทอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั   คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และฝ่ายบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรม
หรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.   คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ มีวสิ ยั
ทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมี
อ�ำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2.   มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำ� หนดในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด
รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
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3.   ควรผ่านการอบรมและได้รบั ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association : IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่ง
ตั้ง
4.   กรรมการบริษัทจะไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือ
หุน้ อนุมตั แิ ละตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับบริษทั ฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทผ่ี ถู้ อื หุน้
และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และความ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
1.   คณะกรรมการมีอำ� นาจและหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
2.   คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บังคับ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท
3.   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุถมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการ
ด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผล
การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
4.   พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีขดั แย้ง มีสว่ น
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น
เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการพิจารณาและ
และอนุมัติไว้แล้ว
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5.   มีอ�ำนาจก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6.   ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การก�ำหนด
เงินโบนัส ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
7.   คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และควบคุมก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลรวมทัง้ จัดท�ำรายงานต่างๆ ให้ถกู ต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด
8.   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายในมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ ดิ ตามและด�ำเนิน
การร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน รายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�ำ
ทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
12. พิจารณาอนุมัติข้อก�ำหนดอ�ำนาจการอนุมัติวงเงิน
13. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
ปัจจุบัน
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. การด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบาง
ส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
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ฉ) การเลิกบริษัท
ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแลบะ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�ำ
รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 5 ชุด ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรือ่ งต่างๆ ที่
มีความส�ำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่ง
ตัง้ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ก�ำหนดระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณา
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
7.3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
• องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี งึ
ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอย่าง
น้อย 3 คน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และสามารถใช้ดุลยพินิจ
ของตนอย่างเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบการด�ำเนินการของบริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่อ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจ�ำเป็นต้องมี
ในการท�ำหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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ล�ำดับ
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
(1)
1 นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2 พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3 นายบุญโชค ขนาบแก้ว
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ   (1) เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของ
การเงินบริษัทฯ โดยมี นางอัญญา  ถาวรนันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.  สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจ
สอบภายใน
3.   สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้า
ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
5.   พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6.  จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำ
ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
-   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
-   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
-   ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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-   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
-   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-   จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)
- รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ด�ำเนินการตรวจสอบเรือ่ งทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในกรณีพบ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิด
ชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ได้กระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ใน
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญอย่างต่อเนือ่ งจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
9. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฎิบัติงาน งบประมาณ
และอัตราก�ำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของฝ่ายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
12. จัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
13. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญ
ฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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7.3.1.2   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• องค์ประกอบ
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก
จ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน
2.  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกรรมการ
บริษัท
3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเลือกกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะ
กรรมการสรรหาฯ
4.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้ เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัด
หมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมน�ำส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 นายบุญโชค ขนาบแก้ว
2
3

นายวิชัย วนวิทย์
นางอัญญา ถาวรนันท์

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
1.  การสรรหา
(1)   จัดท�ำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวย
การอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ รวมทั้ ง ก� ำ หนด
คุณสมบัตขิ องกรรมมการตามความเหมาะสมของขนาด ประเภท และ
ความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
(2)   พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความ
รู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย

รายงานประจำ�ปี

2564 113

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส และผู้อ�ำนวยการ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณา
ประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรต่างๆ ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จะด�ำเนิน
การให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(3)   ดูแลการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อ
เป็นการเตรียมสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ
อายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบเป็น
ระยะๆ ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงก�ำกับดูแลให้กิจการมีการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
(4)   ทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
(5)  พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพือ่ ให้แน่ใจว่า
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
(6)   ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อ
กรรมการทีพ่ น้ วาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รายดั ง กล่ า ว และควรน� ำ เสนอ ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผลงาน
(Contribution) รวมทัง้ ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
(7)   พิจารณารูปแบบและจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสและผูอ้ ำ� นวย
การ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้
เข้าใจธุรกิจของบริษทั บทบาทหน้าทีแ่ ละพัฒนาการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
(8)  ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
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2.  การก�ำหนดค่าตอบแทน
(1) พิจารณาและจัดท�ำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้
อ�ำนวยการ รวมทัง้ การปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จดั การ ผูอ้ ำ� นวย
การอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้
โดยกับระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรมม รวมถึงพิจารณาแนวทางการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�ำนวยการให้สอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผล
ประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
(2) จั ด ท� ำ นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลงานของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสและผูอ้ ำ� นวยการ เพือ่ พิจารณา
ผลตอบแทนประจ�ำปี และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
(3) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อ่ืน รวมทั้งจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(4) พิจารณากลัน่ กรองโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่
ของคณะกรรมการบริหาร
(5) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องมีจำ� นวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่
ประกอบด้วย
• กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้
จัดการ 1 คน (โดยต�ำแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
• ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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2.   กรรมการบริหารความเสีย่ งคัดเลือกจากสมาชิกทีม่ าจากกรรรมการ 1 คน  
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 นายพิสุทธิ์ รักวงษ์

ต�ำแหน่ง

2

พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี

3
4

นายเหอ จือ หวง
นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

โดยมี นายวันเทพ  บวรพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.  ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่ส�ำคัญคือ
ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ความเสีย่ งด้านการเงินความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
และความเสีย่ งด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
2.  พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดย
สามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4.  ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ ง สอบทานการเปิด
เผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและสาธารณะ
5.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอในสิ่งที่ต้องด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
6.  ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถจัดจ้างทีป่ รึกษาจากภายนอกเพือ่
ขอค�ำแนะน�ำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท
8.  มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
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7.3.1.4 คณะกรรมการบริหาร
• องค์ประกอบ
1.  คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
จ�ำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบไปด้วย
กรรมการบริษทั จ�ำนวนหนึง่ และอาจประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั และ/
หรือบุคคลภายนอกอีกจ�ำนวนหนึ่งก็ได้
2.  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
3.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารเป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 ดร.วรดิศ ธนภัทร
2 นายเหอ จือ หวง
3 นายบุญโชค ขนาบแก้ว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.  ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณประจ�ำ
ปี และอ�ำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
2.  ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอือ้ ต่อสภาพธุรกิจ
พร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3.  พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุน การจัดท�ำทุรกรรมทางการเงิน
กับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�ำน�ำ ค�้ำประกัน และการอื่นๆ
รวมถึงการซื้อขายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติ
ของบริษัทภายใต้อ�ำนาจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้
4.  ก�ำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
ผู้จัดการเป็นผู้ด�ำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท และเป็น
ผู้มีอ�ำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานส�ำหรับพนักงาน
ระดับ 2 ลงไป ทั้งนี้ส�ำหรับพนักงานระดับ 1 คณะกรรมการบริหารมีหน้า
ที่น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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5.  ก�ำกับดูแลและอนุมตั เิ รือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั หรืออาจแต่ง
ตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึง่
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามทีเ่ ห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
6.  พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ
บริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง
7.  มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
8.  รายงานเรื่องที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
9.  ด�ำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มีอ�ำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอ�ำนาจก�ำหนดค่า
ตอบแทน เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตาม
ความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำ� นาจเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็น
สมควร
12. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธาน
กรรมการบริหารแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนเป็นคราวๆ ไป โดย
ผู้รักษาการมีอ�ำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั กิ ดบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
7.3.1.5  คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายวิชัย วนวิทย์
ดร.วรดิศ ธนภัทร
นายเหอ จือ หวง
นางอัญญา ถาวรนันท์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่มกี ารประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีอ�ำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็น
2. มีอ�ำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือค�ำแนะนําตามความจําเป็น
3. มีอำ� นาจในการแต่งตัง้ และก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะ
ท�ำงานเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลธรรมาภิบาลด้านต่างๆ ตามความจําเป็น และมีอ�ำนาจใน
การสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบ
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ก�ำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ การมีธรรมาภิบาลทีด่ แี ละเพือ่ ให้ธรุ กิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน
5. พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยา
บรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุน
การด�ำเนินงานของบริษทั บนหลักบรรษัทภิบาลให้พฒ
ั นาไปอย่างยัง่ ยืน ซึง่ รวมถึงการด�ำเนินงาน
ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด
ที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย
6. ดูแลให้ฝ่ายจัดการน�ำนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวต้องสอดคล้อง
และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล และเทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานสากล
7. ติดตามและทบทวน แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้ก�ำหนดไว้ และดูแลให้
มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
8. ติดตามและสั่งการ กรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
9. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ รวมถึงบริษทั ย่อย
ตามมนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการประจ�ำปี น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งน�ำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�ำเป็น
10. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสาร
ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่
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ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
11. ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และปฏิบตั กิ ารใดๆ ตาม
ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
(1) คณะกรรมการตรวจ นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์
สอบ
** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถท�ำหน้าที่สอบ
ทานความน่าเชือ่ ถือของการเงิน
บริษัทฯ
(2) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นายบุญโชค ขนาบแก้ว
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(3) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
นายพิสุทธิ์ รักวงษ์
บริหารความเสี่ยง
(4) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดร.วรดิศ  ธนภัทร
บริหาร
(5) คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจกรรมที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อ
สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง
แวดล้อม

นายวิชัย วนวิทย์

กรรมการ
พล.ต.อ.อดิศร  
งามจิตสุขศรี

กรรมการ
นายบุญโชค
ขนาบแก้ว

กรรมการ
-

นายวิชัย
วนวิทย์

นางอัญญา
ถาวรนันท์

-

พล.ต.อ.อดิศร นายเหอ จือ หวง นายนพดล
งามจิตสุขศรี
กาญจนทวีวัฒน์
นายเหอ จือ
นายบุญโชค
หวง
ขนาบแก้ว
ดร.วรดิศ  
ธนภัทร

นายเหอ จือ หวง

นางอัญญา
ถาวรนันท์

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ระหว่างปีงบประมาณ บริษทั ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน) มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
งานและผูบ้ ริหาร ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูบ้ ริหาร 4 ล�ำดับแรกตามนิยามของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4

ชื่อ
นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์
นางอัญญา ถาวรนันท์
นายวสุ  คุณวาสี
นายวสุ  คุณวาสี

ต�ำแหน่ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน)

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด�ำเนินการส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่
เป็นผู้บริหารและผู้บริหารส�ำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยพิจารณาจาก
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหาร การขยาย
ตัวของธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลตอบ
แทนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
7.4.3 จ�ำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารและผู้บริหารเนื่องจากการลาออกหลาย
ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามนิยามของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. จ�ำนวน 4 ราย รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร
ทุกคน (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจาก M.D) เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,861,909.15 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทน
เงินเดือน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนอื่น (2)
หมายเหตุ
      	

(1)
(2)

จ�ำนวนเงินประจ�ำปี 2564 (ล้านบาท)
ผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน ก.ล.ต. จ�ำนวน 4 ราย (1)
6,207,533.33 บาท
87,710 บาท
566,665.82 บาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี
ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย เงินประกันสังคม ค่าเช่ารถ ค่าน�้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และเงินประกันชีวิต

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
(ก  จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด จ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก และค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 21 คน รวมผู้บริหารโดยแบ่งสายงานการปฏิบัติงานออกเป็น 3 สายงาน คือ (1)
การตลาด  (2) บัญชีและการเงิน  และ (3) ปฏิบัติการ มีอัตราก�ำลังดังนี้
สายงาน
ผู้บริหารระดับสูง
การตลาด
บัญชีและการเงิน
ปฏิบัติการ
รวม

จ�ำนวน
(คน)
4
12
1
4
21

ค่าตอบแทนพนักงานรวม*
(บาท)
10,198,184.14

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนพนักงานรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ
(ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของส�ำนักงาน ก.ล.ต.)

       ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
กรรมการบริษัทเชื่อว่าความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การสนับสนุนและการ
อุทศิ ตนของบุคลากรระดับผูบ้ ริหาร โดยบริษทั ได้กำ� หนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่สามารถแข่งขันได้ การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
(ข)  กองทุนส�ำรองเลี้ยง
      

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบจ�ำนวน 321,233 บาท
(ค) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

       บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการ
เงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดทีอ่ าจท�ำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานซึง่
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัทฯได้
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7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่น ๆ
7.6.1 ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้
(ก)  เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางอัญญา   ถาวรนันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการ
บริ ษั ท โดยมี หน้ า ที่ แ ละ ความรับผิด ชอบตามที่ก�ำหนดไว้ใ น พ.ร.บ. หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์  
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบและ
ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ
ก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของบริษทั ฯ และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงรายงานการ เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนด กฎหมายที่มีนัยส�ำคัญแก่
กรรมการและผู้บริหาร
2. ติดตามดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
ประกาศ และ ข้อก�ำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ ส�ำนัก ก.ล.ต. และคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน
3. จัดท�ำและเก็บเอกสารส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการทุกคณะ
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
รายงานประจาปี (56-2)

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมรายงาน
ให้ประธาน กรรมการรับทราบ ภายใน 7 วัน ท�ำการ
5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและ ข้อบังคับของ บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้
มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม คณะกรรมการ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และด�ำเนินการอืน่ ใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/
หรือ ตามที่ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1-10)
(ข)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายณัฐธีร์ ธนนฐิติพัฒน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีที่มีคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�ำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (ข้อมูลผู้ควบคุมบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1-12)
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(ค)  ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ให้ นายวันเทพ  บวรพานิช เป็นผูจ้ ดั การฝ่ายก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
และธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�ำกับดูแล การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษทั ให้เป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงให้คำ� ปรึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎระเบียบของทางการและบริษัทให้แก่พนักงาน (ข้อมูลผู้จัดการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาลปรากฏตามเอกสารแนบ 2-01)
(ง)  ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ นายคมวุฒิ   พรนราดล ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท แค
ปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้างานสอบภายในของบริษัท  โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั มีความโปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและการควบคุมภายในที่ดี การบริหารงานและการด�ำเนินการที่ส�ำคัญมีความถูกต้อง น่า
เชื่อถือ ส่งเสริมให้ระบบการควบคุมภายในมีความพอเพียงและเหมาะสม (ข้อมูลหัวหน้างาน
สอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 2-02)
7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
          
      
      

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  นางสาวภูริชา  บุรณศิริ
โทรศัพท์                           02-323-2800
อีเมลล์                             pureecha@dimetsiam.com
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชี (audit
fee) จ�ำนวน 1,209,176.63 บาท และบริษทั ไม่มกี ารใช้บริการอีน่ ทีไ่ ม่ใช่การสอบบัญชี (Nonaudit services) จากผู้สอบบัญชี
7.6.4 ในกรณีทเี่ ป็นบริษทั ต่างประเทศ หรือบริษทั ไทยทีเ่ ป็น holding company ให้ระบุรายชือ่
ตัวแทนและข้อมูลในการติดต่อเพื่อประสานงานในประเทศไทย
บริษัทไม่ใช่บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company

8.  รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�ำนักงาคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ประกอบด้วยหลักปฏิบตั ิ 8 -ข้อ ดังทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 6.1.2 ซึง่ บริษทั ฯ ได้นำ� หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือ
ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดท�ำ เพื่อให้มีการบริห�ำรจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สังคม ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และเพิม่ มูลค�ำ่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและ
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การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการนี้ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทใน
ฐานะผูน้ ำ� สูงสุดขององค์กรถือปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม และถือเป็นภาระหน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญของกรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ(คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา)
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงิน
เดือนประจ�ำหรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี ำ� นาจ ควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้
บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
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และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยืนค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน
(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำหรือถือหุน้ เกินร้อย
ละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
(10) กรรมอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
(2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าทีส่ รรหา
และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ กลต.
ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร
ทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระท�ำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค�ำขอ
อนุญาตรวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่งมติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯรวมทัง้ ข้อพิพาทหรือการถูก
ฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้
1. กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก�ำหนดไว้ น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัทฯ และเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
(1) ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะ
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามที่
กฎหมายก�ำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
(2) กรรมการบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่ควรเกิน 5 บริษัท
(3) คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ ในสามของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
(4) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(4.2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4.3) บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลงมาเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
(5) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่
ในสาม (1/3) ของจ�ำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
(6) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะ
มีผลนับแต่วันที่ใบลาออก มาถึงบริษัท
(7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(8) ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ
กรรมการที่เหลืออยู่มีมติ อนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือกฎหมายเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ�ำนวนกรรมการ
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(9) ที่ยังเหลืออยู่ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
(10) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าทีม่ วี สิ ยั
ทัศน์ รวมทัง้ จะต้องอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั เพือ่ จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มทีแ่ ละมีอำ� นาจ
ในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ำกัด รวมถึงไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส�ำนักงาน กลต. ก�ำหนดเป็นไปตาม
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
(3) ควรผ่ า นการอบรมและได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รการอบรมหลั ก สู ต ร Director
Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั จะไม่ดำ� รง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนเกิน
กว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ เกินกว่า 5 บริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่า
ตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งก�ำหนดจ่าย
เป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจรวมถึงความเหมาะสมของ
จ�ำนวนกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)
• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท (รับเงินเดือน)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
20,000 บาท
8,000 บาท
7,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  (กรรมการบริหาร)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง  (กรรมการบริหาร)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการบริหาร)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (กรรมการบริหาร)
4. คณะกรรมการบริหาร
• ประกรรมการบริหาร
• กรรมการบริหาร

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
20,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท
4,000 บาท
3,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท
4,000 บาท
3,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
จ�ำนวน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น  948,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี 2564 (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64)
ชื่อ – สกุล

นาย สมชัย
อภิวัฒนพร (1)
นาย ธีรชัย
ลีนะบรรจง (2)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่า
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร บริหาร สรรหา ตอบแทน
รวม
(10 ครั้ง) (5 ครั้ง) ความ (1 ครั้ง) และ
(บาท)
พิ
จ
ารณา
เสี่ยง
ค่า
(2 ครั้ง)
ตอบแทน
(6 ครั้ง)
- 144,000
• ประธานกรรมการ 120,000 18,000 6,000
• ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
35,000
- 12,000 47,000
• รองประธาน
กรรมการ
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน
ต�ำแหน่ง
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ชื่อ – สกุล

นาย ชาลี
จังวิจิตรกุล (3)

ต�ำแหน่ง

• รองประธาน
กรรมการ
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
นางสาว วรรณา • กรรมการบริษัท
เมลืองนนท์ (4) • ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
นาย ธีรวิทย์
• กรรมการบริษัท
(5)
จารุวัฒน์
• กรรมการบริษัท
นาย ศุภชัย
(6)
• ประธานเจ้าหน้าที่
ลิมณศิริ
บริหาร
นาย ฐิติพร
• กรรมการบริษัท
(7)
กวีวิทยเวชญ์ฃ
นางสาว อรชุลี • กรรมการบริษัท
หล่อสมิทธิกุล (8)
• กรรมการบริษัท
นาย จักรธาร
โยธานันท์ (9)
ว่าที่ ร้อยตรีเมธี • กรรมการบริษัท
• ประธานเจ้าหน้าที่
อิทธิริวิชัย (10)
บริหาร
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน
นาย กฤษฎา
• กรรมการบริษัท
สุรวัฒนวิเศษ (11) • กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
น.ส. ลภัสรินทร์ • กรรมการบริษัท
ไกรวงษ์วณิชรุง่ (12)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่า
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร บริหาร สรรหา ตอบแทน
รวม
(10 ครั้ง) (5 ครั้ง) ความ (1 ครั้ง) และ
พิจารณา (บาท)
เสี่ยง
ค่า
(2 ครั้ง)
ตอบแทน
(6 ครั้ง)
35,000
- 4,000
- 39,000

30,000

60,000

-

-

18,000 108,000

18,000

-

-

-

-

18,000

9,000

-

-

-

-

9,000

24,000

-

-

-

-

24,000

24,000

-

-

-

-

24,000

24,000

-

-

-

-

24,000

15,000

-

-

-

-

15,000

42,000

18,000

4,000

-

-

64,000

36,000

-

-

-

-

36,000
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ชื่อ – สกุล

นาย มณฑล
เชตุวัลลภกุล (13)

ต�ำแหน่ง

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
นาง สุวรรณา
• กรรมการบริษัท
เมฆโตหุ่นเอก (14) • กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน
พล.ต.อ. อดิศร์ • ประธานกรรมการ
งามจิตสุขศรี
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
นาย วิชัย วนวิทย์ • รองประธาน
กรรมการ
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน
• ประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิด
ชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม
ดร. วรดิศ
• กรรมการบริษัท
ธนภัทร
• ประธานกรรมการ
บริหาร
• กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
นาย เหอ จือ หวง • กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่า
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร บริหาร สรรหา ตอบแทน
รวม
(10 ครั้ง) (5 ครั้ง) ความ (1 ครั้ง) และ
พิจารณา (บาท)
เสี่ยง
ค่า
(2 ครั้ง)
ตอบแทน
(6 ครั้ง)
15,000
- 3,000
- 9,000 27,000
6,000

-

-

-

4,000

10,000

46,000

12,000

4,000

-

-

62,000

32,000

-

-

-

12,000

44,000

30,000

-

-

6,000

-

36,000

24,000

-

3,000

3,000

-

30,000

รายงานประจำ�ปี

2564 131

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ค่า
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร บริหาร สรรหา ตอบแทน
รวม
(10 ครั้ง) (5 ครั้ง) ความ (1 ครั้ง) และ
พิจารณา (บาท)
เสี่ยง
ค่า
(2 ครั้ง)
ตอบแทน
(6 ครั้ง)
30,000
- 30,000
18,000 12,000
- 3,000
- 33,000

นาย เย่า ล่าง จาง • กรรมการบริษัท
นาย บุญโชค
• กรรมการบริษัท
ขนาบแก้ว
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
• กรรมการบริหาร
12,000 40,000
- 52,000
นาย ณรงค์ชัย • กรรมการบริษัท
ว่องธนะวิโมกษ์ • ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
21,000
- 3,000
- 24,000
นาย นพดล
• กรรมการ
กาญจนทวีวัฒน์ • กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• รักษาการประธาน
เจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน
30,000
- 6,000
- 36,000
นาย พิสุทธิ์
• กรรมการบริษัท
รักวงษ์
• ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
9,000
- 3,000 12,000
นาง อัญญา
• กรรมการบริษัท
ถาวรนันท์
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน
• กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
• ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
รวม
685,000 160,000 33,000 12,000 58,000 948,000
หมายเหตุ กรรมการที่ลาออกมีผลดังนี้
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(1)

นาย สมชัย อภิวัฒนพร

(2)

นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง

(3)

นาย ชาลี จังวิจิตรกุล

(4)

นางสาว วรรณา เมลืองนนท์

(5)

นาย ธีรวิทย์ จารุวัฒน์

(6)

นาย ศุภชัย ลิมณศิริ

(7)

นาย ฐิติพร กวีวิทยเวชญ์

(8)

นางสาว อรชุลี หล่อสมิทธิกุล

(9)

นาย จักรธาร โยธานันท์

(10)

ว่าที่ ร้อยตรีเมธี อิทธิริวิชัย

(11)

นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ
(12)
นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
(13)
นาย มณฑล เชตุวัลลภกุล
(14)

นาง สุวรรณา เมฆโตหุ่นเอก

ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้พล.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ด�ำรงต�ำแหน่ง
แทนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564
ลาออกเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ให้นาย วิชยั วนวิทย์ดำ� รงต�ำแหน่งแทนตัง้ แต่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้นางอัญญา ถาวรนันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้นายบุญโชค ขนาบแก้ว ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ให้นาย เหอ จือ หวง ด�ำรงต�ำแหน่งแทนตั้งแต่
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้นาย เย่า ล่าง จาง ด�ำรงตแหน่งแทนตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ให้ดร.วรดิศ ธนภัทร ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ให้นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ให้นาย พิสุทธิ์ รักษ์วงษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
ไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ตามหนังสือจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
ลาออกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

8.1.3 การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(1) กลไกในการก�ำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทค�ำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษทั อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ่ กือ้ หนุนและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน
ธุรกิจเป็นส�ำคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ�ำนาจการอนุมัติที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัท
มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษทั ย่อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบาย การบริหารงานที่ส�ำคัญของบริษัท
ดังกล่าว
(2) เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี)
-ไม่มี-
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และ
ทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระท�ำการใดๆเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของบริษทั เป็นส�ำคัญ
ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ และ/หรือการใช้ขอ้ มูลและ
ทรัพย์สนิ เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน หรือเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคล
ใกล้ชิด
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
• หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
• ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระท�ำรายการนั้นเสมือน
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
รายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
• ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องด�ำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ และหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวอย่างครบ
ถ้วนเพียงพอ
• ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์
ส่วน ตน และในเรื่องการท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯหรือให้ขอ้ มูลภายใน
แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดูแลข้อมูลทีต่ อ้ งเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย
เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าด้วย โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
• ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ข้อมูล
เหล่านั้นได้ท�ำการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
• ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือจากผลประโยชน์จาก
ข้อมูลดังกล่าว
• พึงหลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษทั ฯ
หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควร
ละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่
สถานะของ บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลส�ำคัญ
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• ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะ
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิด
เผยต่อสาธารณะ
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก�ำนัล
สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของ
บริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความ
ได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทัง้ ไม่มนี โยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอืน่ ใดเพือ่ เร่งการด�ำเนิน
การหรืออ�ำนวยความสะดวก ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม
ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้ยื่นแบบ
ประเมินตนเองดังกล่าว ที่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพือ่ พิจารณา ซึง่ บริษทั ฯ ได้
รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2559 และเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าว จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับ
มอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม แก
รนด์ ไฮแอท เอราวัณ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการยื่นต่ออายุและได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดัง
กล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ
ษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอรัปชั่น ได้รบั การพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จดั ท�ำ “นโยบายการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละให้สทิ ธิแก่พนักงานทุกคนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
กับบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น
พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับ
ดูแล  สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบาย
บริษัท หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
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1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ narongchai.wongthanavimok@gmail.
com
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ anya@dimetsiam.com
2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง
2.1 คุณณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2.2 นางอัญญา  ถาวรนันท์
กรรมการ และเลขานุการบริษัท
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รบั การพิจารณาและด�ำเนินการตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ เลขานุการบริษทั เป็น
ผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และท�ำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับโดยผู้แจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนด้านต่างๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญของระบบการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี เพือ่ ช่วยงานของคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพความน�ำ
เชือ่ ถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานการทางเงินของบริษทั
8.2.1 จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม
ในปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5
ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมดังต่อ
ไปนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1 นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
กรรมการตรวจสอบ
3 นายบุญโชค ขนาบแก้ว
กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี

136 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมก
ษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี และนายบุญโชค ขนาบ
แก้ว  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ เป็นผู้จบการศึกษาด้าน
บัญชี และเป็นผู้มี ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน  
สรุปสาระส�ำคัญในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็น
ในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 มีดังต่อไปนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน ทัง้ งบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี ทีผ่ า่ นการสอบทานและตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
ในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานที่มี
ความส�ำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และ
แผนการสอบบัญชีประจ�ำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุง
รายการบัญชีที่ส�ำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายในที่จ�ำเป็นในการจัดท�ำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูต้ รวจสอบ
บัญชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงาน
เหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบ
การเงิน
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทัง้ จากรายงานการตรวจ
สอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และ รายงานจากผูต้ รวจสอบภายใน อีกทัง้ สอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการ
ตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี และระบบควบคุมภายในทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งการด�ำเนินงาน การทุจริต
และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้น�ำข้อแนะน�ำของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานของบริษทั ฯ เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่ากระบวนการท�ำงานมีการควบคุมภายในทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
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การสอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
ในการท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
ก�ำหนดเงือ่ นไข ทางการค้าโดยทัว่ ไป โดยมุง่ เน้นการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และเพือ่
ให้ฝา่ ยจัดการสามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
อยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของ
รายงานทางการเงิน หรือประเด็นอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิด
โอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอด
จนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน หรือประเด็นอื่นๆ ประจ�ำ
ไตรมาส
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือข้อมูลความไม่เหมาะสม ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และ
ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่ส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจ�ำไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม
ความพร้อมในการด�ำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อด�ำเนินการตรวจ
สอบและให้ข้อแนะน�ำแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม ความ
พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบ
ริษทั ฯ คุณภาพงาน และ คุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จ�ำกัด (“SP AUDIT”) เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทส�ำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. นางสาวซูซาน
2. นายสุชาติ
3. นางสาวชื่นตา
4. นางสาววันดี
5. นายเกียรติศักดิ์

เอี่ยมวณิชชา
พานิชย์เจริญ
ชมเมิน
เอี่ยมวณิชชา
วานิชย์หานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922
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ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ตามข้อก�ำหนด และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้
สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาประเมินตนเองทัง้ รายคณะและรายบุคคล โดยสอบ
ทานหน้าที่ในบริษัทของ บริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดท�ำโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อกี ทัง้ ได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�ำทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัด ท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ และน�ำมา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน�ำเสนอ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ
สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ
ระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินขอ
งบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อ
ถือได้ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของ รายการเกี่ยวโยง พบว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียง
พอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวม
ทั้ง ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1 จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุมรวมทัง้ สิน้    2 ครัง้ ซึง่ เป็นการ
ประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายพิสุทธิ์ รักวงษ์
พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
นายเหอ จือ หวง
นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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2. คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่
ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1 ดร.วรดิศ ธนภัทร
2 นายเหอ จือ หวง
3 นายบุญโชค ขนาบแก้ว

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริหาร มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น  6  ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1 นายบุญโชค ขนาบแก้ว ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายวิชยั วนวิทย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นางอัญญา ถาวรนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง และเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ
อันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายพิสทุ ธิ์ รักวงษ์
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี นายเหอ จือ
หวง และนายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
สรุปสาระส�ำคัญในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และการ
ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 มีดังต่อไปนี้
1.

ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดย
รวมของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ คือ ความเสีย่ ง
ด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความ
เสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

2.

พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถ
ประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุมความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยรวมให้อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้
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3.

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ฯ และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4.

ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ ง สอบทานการเปิดเผย
ข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและสาธารณะ

2. คณะกรรมการบริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วรดิศ ธนภัทร เป็น
ประธานคณะกรรมการบริหาร นายเหอ จือ หวง และนายบุญโชค ขนาบแก้ว เป็น
กรรมการบริหาร
สรุปสาระส�ำคัญในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร และการให้ความ
เห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ดังต่อไปนี้
1.

ก�ำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณประจ�ำปี
และอ�ำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท

2.

ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ ต่อสภาพธุรกิจพร้อมให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3.

พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท�ำธุรกรรมทางการเงินกับ
สถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จ�ำน�ำ ค�้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึง
การซือ้ ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพือ่ การท�ำธุรกรรมตามปกติของบริษทั
ภายใต้อ�ำนาจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้

4.

ติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ
และรายงานผลรวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.

ก�ำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอ�ำนาจให้กรรมการผู้
จัดการเป็นผู้ด�ำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มี
อ�ำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานส�ำหรับพนักงานระดับ 2
(Level 2) ลงไป ทั้งนี้ส�ำหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

6.

ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่าง
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ใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
7.

พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหาร และการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการด�ำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญโชค
ขนาบแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวิชัย  วนวิทย์
และนายอัญญา  ถาวรนันท์ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สรุปสาระส�ำคัญในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ดังต่อไปนี้
1.

จัดท�ำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการชุดย่อยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสและผูอ้ ำ� นวย
การ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ รวมทั้งก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

2.

พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมมี ค วามรู ้
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโสและผู้อ�ำนวยการ

3.

ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

4.

พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่า
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

5.

ทบทวนนโยบายและหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและผล
ประโยชน์ของกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั

6.

ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.

พิจารณาและจัดท�ำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสดหลักเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้
อ�ำนวยการอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้
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จัดการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่
กรณีทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรมรวมถึง พิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ ผู้อ�ำนวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
8.

จัดท�ำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ�ำนวย
การอาวุโสและผู้อ�ำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปีและน�ำเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9.

เปิดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อืน่ และจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัท

9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่า
บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลด
ความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ และผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
เพือ่ สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตาม หลักการบริหารความเสี่ยงของ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –
Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ได้รว่ มกันก�ำหนดโครงสร้าง
องค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าทีข่ องผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนอ�ำนาจในการพิจารณา
และอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแล กิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำ คูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมหลักการในการด�ำเนินธุรกิจ
ความขัดแย้งทางธุรกิจทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ความรับผิดชอบ
ของบริษทั ฯ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การดูแล ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจ
และการรับข้อร้องเรียนด้านการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย การ
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ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ขึน้ ในปี 2558 และได้มกี ารปรับปรุงเรือ่ ยมา เพือ่ ให้สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ
สอดคล้องกับ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG
Code ซึ่งส�ำนักงาน กลต. น�ำมาใช้ในปี 2560
นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
สื่อสารเรื่องนโยบายการบริหาร กิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจน
จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัด
อบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เพือ่ ให้พนักงานของบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในเรื่อง ของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม
ส�ำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนต�ำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิง
กับสัดส่วนการขึน้ เงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ พัฒนาและฝึก กอบรมพนักงาน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ (Succession plan)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ท�ำตารางประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment
Matrix) ที่แสดงระดับของ ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอด
จนมีการติดตามความเสีย่ งครอบคลุมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ งด้าน
การปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและ
จัดการความเสี่ยงสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยง ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญ  
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดท�ำรายงานการติดตาม
ความเสีย่ งทุกไตรมาสเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม
2563) ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารงานทั่ว ไป ตลอดจนก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และล�ำดับชั้น การอนุมัติใน
แต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจด�ำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การ
อนุมัติ ออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุล และตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งยังจัดให้มีการ
ควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้น ตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้
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สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสีย่ งเพือ่ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทบี่ ริษทั ฯ ตัง้ ไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษทั ฯ จะถูกน�ำไปใช้ในทุก
ระดับขององค์กร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษทั ฯ จัดท�ำข้อมูลทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาจากทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้
สามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งบริษัทฯ สามารถด�ำเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้ก�ำหนดนโยบายดัง
กล่าวไว้ใน คู่มือการบริหารกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทางหลัก และ
การด�ำเนินการกรณีมีการ ชี้เบาะแสเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริต แก่บริษัทฯ ได้อย่าง
ปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด โดยไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผย
ตัวตนหรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุม
ภายในยังด�ำเนินต่อไปอย่าง ครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้
บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่
และท�ำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของ ผล
ประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั ฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ รวม
ไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูล และโอกาสของบริษทั และการ
ท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯในลักษณะที่ไม่สมควร
ในการประชุม ผู้บริหารประจ�ำสัปดาห์และประจ�ำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและ
ก�ำกับการด�ำเนินงานตาม แผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจ�ำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษทั และรายงานความคืบหน้าหรือการ เปลีย่ นแปลงใดๆ ทีอ่ าจไม่เป็นไปตามแผน
งานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้   หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น สาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน
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9.1.2 มีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในในเรือ่ งใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิน้ แล้ว หรือไม่ เพราะ
เหตุใด
จากการประเมินความเพียงพอเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ พบว่าบริษทั ฯ
มีระบบควบคุมภายในที่ครบถ้วนและเพียงพอ อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจสอบภายใน พบว่าบริษัทฯ
ยังขาดแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ บริษทั ฯ
รับทราบแล้ว และอยู่ระหว่างด�ำเนินการร่าง Succession Plan ที่ชัดเจนต่อไป
9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีตา่ งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
-ไม่มี9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดแู ลให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในมี วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั
กล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร
ปัจจุบันบริษัทฯ มอบหมายให้ นางอัญญา  ถาวรนันท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ก�ำกับ
ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประสานงานกับผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน
9.1.5 แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจจัดการให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลทีม่ อี าจความขัดแย้ง
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลทีม่ อี ำ� นาจควบคุมหรือถูกควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระท�ำผ่านบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและ
กิจการทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันยังรวมความถึง บริษทั
ร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม ผูบ้ ริหารส�ำคัญทีเ่ ป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัว
ทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว ซึง่ มีอำ� นาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ติ ามบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ
บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 15.04 (2563 : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.99) ของทุนจด
ทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นหลักของที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี จ�ำกัด คือนาย
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ณัฐธีร์ ธนนฐิติพัฒน์ และบริษัท โกลเด้น รีเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (2563 : ผู้ถือหุ้นหลัก
ของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) คือ บริษทั แคปปิทอลเอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด
(มหาชน) และผูถ้ อื หุน้ ล�ำดับสูงสุดของบริษทั แคปปิทอลเอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (มหาชน)
คือ ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่นายณัฐธีร์ ธนนฐิติพัฒน์ และ
นายเหอ จือ หวงเป็นผูถ้ อื หุน้ หลักหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษทั ด้วย
ชื่อบริษัท
บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด
บริษัท โซลาร์ ไอเจน จ�ำกัด ***
บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท แมคทริค จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) *,**
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเนซอล จ�ำกัด
บริษัท ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี จ�ำกัด
บริษัท โกลเด้น รีเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท คอนเนคติก้า อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด
บริษัท จุน เอส.ดับบลิว.พี. จ�ำกัด
บริษัท โค้ด-ดี 789 จ�ำกัด
บริษัท ฮาตา ออโต้ แก๊ส จ�ำกัด
บริษัท ฮาตาริ คอนเน็คท์ จ�ำกัด
บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ�ำกัด
บริษัท เพียว ซุปเปอร์คาร์ จ�ำกัด
บริษัท เพียวไบโอฟาร์ม จ�ำกัด
บริษัท ไมน์แคร์ โดย ธัญสมุย จ�ำกัด
บริษัท รีแล็กซ์ สปา จ�ำกัด
บริษัท อีไอยู เทค จ�ำกัด
บริษัท เอฟเวอร์จาง โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เอฟเวอร์เคลฟเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
ถือหุ้นโดยบริษัท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
ถือหุ้นโดยบริษัท
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

รายงานประจำ�ปี

2564 147

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

ผู้บริหารส�ำคัญ

ชื่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลทีม่ อี ำ� นาจและความรับผิดชอบใน
การวางแผนสั่งการและควบคุมกิจการ
ต่าง ๆของกิจการ ไม่วา่ ทางตรงหรือทาง
อ้ อ มทั้ ง นี้ ร วมถึ ง กรรมการของบริ ษั ท
(ไม่วา่ จะท�ำหน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่)

*

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอื้อวิทยา จ�ำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
ต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็น บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

**

สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากบริษัท
สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทและลาออกจากการเป็น
กรรมการ

***

สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มี
รายการดังต่อไปนี้
สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

ลูกหนี้การค้า
• บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
• บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด
• บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
38,399,020
• บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
3,885,676
รวม
42,284,696
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
(38,698,110)
สุทธิ
3,586,586

38,399,020
13,829,870
52,228,890
(19,705)
52,209,185

35,619,003
3,885,676
39,504,679
(4,701,472)
34,803,207

45,210,580
4,040,258
13,829,870
63,080,708
(1,291,961)
61,788,747

ลูกหนี้อื่น
• บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุทธิ

-

-

9,693,174
(1,696,854)
7,996,320

692,212
692,212

เงินทดรองจ่าย
• บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด

-

-

-

8,079,984

ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
• บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุทธิ

-

- 23,989,648 23,989,648
- (23,989,648) (23,989,648)
-
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ดอกเบี้ยค้างรับ
• บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
• บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุทธิ
เจ้าหนี้การค้า
• บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
• บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
รวม
เจ้าหนี้อื่น
• บริษทั เอเชีย่ น คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
• บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
• บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด
• บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
รวม
      รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
• บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
1,320,208
1,320,208
(1,320,208)
3,586,586

1,320,208
1,320,208
(1,320,208)
52,209,185

42,799,527

129,718
129,718
129,718
70,690,661

15,630,574 15,630,574
15,630,574 15,630,574
(15,630,574) (15,630,574)
-

-

-

701,508
701,508

10,424,833
10,424,833

6,045,368
701,508
6,746,876

32,484,605
32,484,605

150,000

-

8,245,177
150,000

11,471,511
-

150,000

-       8,395,177

11,471,511

216,190
216,190
1,067,698

97,190
97,190
10,522,023

404,915
216,190
621,105
15,763,158

169,652
97,190
266,842
44,222,958

-

-

     -

4,173,063
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

หนี้สินตามสัญญาเช่า
• บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (มหาชน)
820,382
ยอดคงเหลือต้นปี
(649,441)
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
(170,941)
จ่ายช�ำระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

820,382
(649,441)
(170,941)
-

-

บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
จ่ายช�ำระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

-

-

226,918
226,918
226,918

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

6,700,000
(2,000,000)
4,700,000

6,700,000
6,700,000

• บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2,800,000
2,800,000

2,800,150
(150)
2,800,000

2,800,000
2,800,000

2,800,150
(150)
2,800,000

• บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

- 15,000,000
- (15,000,000)
2,800,000
2,800,000

- 15,000,000
- (15,000,000)
7,500,000
9,500,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  เงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกันเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินและ
สัญญาเงินกู้ยืม ระยะเวลา 3 - 6 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.250 – 4.900 ต่อปี
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รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้จากการขายสินค้า
บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
66,020
67,176,684
67,242,704

26,678,410
26,678,410

16,313,652
66,020
67,176,684
83,556,356

5,069,439
19,688,784
24,758,223

รายได้อื่น
• บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด

-

-

641,619

360,533

ต้นทุนขายสินค้า
• บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด
• บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
รวม

30,942,180
30,942,180

- 104,913,901
18,012,000
18,012,000 104,913,901

22,745,675
22,745,675

ค่าบริการส�ำนักงาน
• บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (มหาชน)

1,268,880

-

1,268,880

468,000

ค่าที่ปรึกษา
• บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ�ำกัด

-

-

543,840

-

119,000
119,000

59,961
144,590
204,551

235,264
119,000
354,264

143,153
59,961
144,590
347,704

48,393
1,962,617
2,011,010

-

-

-

ดอกเบี้ยจ่าย
• บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ�ำกัด
• บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
• บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอ็นเนซอล จ�ำกัด
รวม
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9.2.2 ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
รายการธุรกิจ
นโยบายการก�ำหนดราคา
รายได้จากการขายและให้บริการ
ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู้ค้ารายอื่น
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้อื่น
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ซื้อสินค้า
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการ
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
เงินให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 และร้อยละ 7.25 ต่อปี
เงินกู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี
ซื้อขายสินทรัพย์
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน        ตามมติ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม กรรมการและ/หรื อ ที่
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันที่
บริษทั ให้ไว้ในหนังสือชีช้ วน
บริษัทฯ ยังคงใช้นโยบายและแนวทางการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต ตามแนวทางที่
ก�ำหนดไว้ในปัจจุบัน
9.2.4 เหตุผลทีบ่ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม เกินกว่า 10% แทนการ
ถือหุน้ ของบริษทั โดยตรง
• ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการ
ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

รายงานประจำ�ปี

152 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี

2564 153

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี

154 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี

2564 155

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี

156 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี

2564 157

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

7

รายงานประจำ�ปี

158 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

178,105,899
3,586,586
29,891,302
2,655,626
91,307
22,221,334
-

72,011,295
52,209,185
28,064,076
2,133,582
4,169,914
31,132,897
-

170,886,545
42,799,527
24,830,789
719,151
-

68,179,910
70,690,661
11,829,872
3,471,146
-

13

236,552,054

24,166,565
213,887,514

239,236,012

154,171,589

14
15
16
17
18
19
20
21

3,909,764
249,035
61,655,560
87,914,816
2,252,232
174,648
616,864
156,772,919
393,324,973

3,909,764
2,904,660
62,467,360
37,306,809
7,313,212
161,115
5,932,278
119,995,198
333,882,712

60,116,360
17,500,000
1,840,053
1,626,953
130,626
134,722
81,348,714
320,584,726

62,167,360
52,500,000
2,692,052
3,102,830
108,750
5,581,957
126,152,949
280,324,538

6.1,7
8
15
9
10
6.1,11
12

รายงานประจำ�ปี

2564 159

บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

8

2563
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการอื่น
ประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินหมุนไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6.1
22
6.1,23

1,067,698
42,814,397
2,725,626
62,734
2,800,000
45,000,000
1,269,077

10,522,023
46,765,443
424,930
62,734
2,800,000
45,000,000
13,925,714
1,327,896

15,763,158
26,343,027
2,238,903
7,500,000
364,774

44,222,958
25,189,601
4,173,063
324,930
9,500,000
13,925,714
467,928

13

95,739,532

23,661,444
144,490,184

52,209,862

97,804,194

26
27
28

1,264,855
4,528,943
11,280,572
943,645
18,018,015
113,757,547

5,455,438
4,251,641
560,881
77,349
10,345,309
154,835,493

1,257,140
703,566
1,008
1,961,714
54,171,576

2,097,966
1,326,806
439,744
3,864,516
101,668,710

6.1
24
25
26

รายงานประจำ�ปี

160 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

9
บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 4,031,285,349 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 2,422,685,349 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,865,123,566 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 1,615,123,566 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

29

30

18

2,015,642,675
932,561,783
174,585,673
(430,699,618)
548,303

1,211,342,675

2,015,642,675
-

1,211,342,675

807,561,783
154,863,095
(430,699,618)
548,303

932,561,783
174,585,673
(430,699,618)
-

807,561,783
154,863,095
(430,699,618)
-

3,030,000

3,030,000

3,030,000

3,030,000

(445,074,315)

(356,256,344)

(413,064,688)

(356,099,432)

44,615,600
279,567,426
393,324,973

179,047,219
333,882,712

266,413,150
320,584,726

178,655,828
280,324,538

รายงานประจำ�ปี

2564 161

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

10

บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
31
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ไม่ตอ้ งจัดประเภทเข้ากาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการตีราคาที่ดิน-สุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

งบการเงินรวม
สาหรั บงวดระยะเวลา
ตั้งแต่ วันที่
สาหรับปี
1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุ ดวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
จัดประเภทใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรั บงวดระยะเวลา
ตั้งแต่ วันที่
สาหรั บปี
1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุ ดวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
จัดประเภทใหม่

141,899,106
3,659,175
145,558,281

63,531,189
347,154
1,075,954
64,954,297

149,285,686
487,549
149,773,235

35,536,214
256,823
35,793,037

113,560,130
25,460,165
38,689,794
52,937,478
811,800
3,786,022
235,245,389
(89,687,108)
434,209
(89,252,899)

51,343,212
786,586
9,217,162
27,991,961
21,591,664
4,965,373
115,895,958
(50,941,661)
(1,579,621)
(52,521,282)

117,640,744
16,458,078
23,083,713
13,037,957
35,000,000
2,051,000
647,529
207,919,021
(58,145,786)
438,736
(57,707,050)

32,233,438
2,028,820
14,527,933
21,623,995
954,936
71,369,122
(35,576,085)
(439,744)
(36,015,829)

44,615,600
434,928
45,050,528
(44,202,371)

(1,659,296)
(1,659,296)
(54,180,578)

741,794
741,794
(56,965,256)

(1,071,866)
(1,071,866)
(37,087,695)

(0.0479)
(0.0479)

(0.0579)
(0.0579)

(0.0309)
(0.0309)

(0.0397)
(0.0397)

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุน้ )
1,865,123,566
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้คานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด (หน่วย : หุน้ )1,865,123,566

907,044,032
907,044,032

1,865,123,566
1,865,123,566

907,044,032
907,044,032

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลดส่วนที่เป็ นของบริ ษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

32
32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

29

5

29
29

หมายเหตุ

29

125,000,000
538,374,522
807,561,783
932,561,783
125,000,000
932,561,783

538,374,522
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ ว
807,561,783
269,187,261
22,500,000
(2,777,422)
154,863,095
174,585,673
22,500,000
(2,777,422)
174,585,673

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
154,863,095
154,863,095

154,863,095

548,303

(430,699,618)
(430,699,618)
(430,699,618)
(430,699,618)

548,303
548,303
548,303

ส่ วนเกินจากการ
(430,699,618)
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
ส่ วนตา่ กว่ ามูลค่ าหุ้น เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(430,699,618)
548,303
548,303

-

(302,075,766)

3,030,000
3,030,000
3,030,000

(52,521,282)
(1,659,296)
(89,252,899)
(356,256,344)
434,928
(445,074,315)
(89,252,899)
434,928
(445,074,315)

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
(52,521,282)
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จดั สรร
(1,659,296)
3,030,000
(356,256,344)
3,030,000
(302,075,766)

3,030,000

44,615,600
44,615,600
44,615,600
44,615,600

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์
-

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์

(หน่ วย : บาท)
125,552,893
107,674,904
(52,521,282)
รวม
(1,659,296)
179,047,219
125,552,893
147,500,000
107,674,904
(2,777,422)
(52,521,282)
44,615,600
(1,659,296)
(89,252,899)
179,047,219
434,928
279,567,426
147,500,000
(2,777,422)
44,615,600
(89,252,899)
434,928
279,567,426

รวม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

269,187,261

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จดั สรร

(หน่ วย : บาท)

รายงานประจำ�ปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับงวด
เพิ่มทุนระหว่างงวด
ขาดทุนสาหรับงวด
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับงวด
เพิ่มทุนระหว่างปี
เพิ่มทุนระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายหุ้นสามัญ
ขาดทุนสาหรับงวด
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มทุนระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายหุ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

ส่ วนเกินจากการ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนตา่ กว่ ามูลค่ าหุ้น เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

162 2564
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รายงานประจำ�ปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

12

(หน่ วย : บาท)
ทุนเรื อนหุ้นทีอ่ อก
และชาระแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

269,187,261

154,863,095

29

538,374,522
807,561,783

154,863,095

29

125,000,000
932,561,783

22,500,000
(2,777,422)
174,585,673

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด
เพิ่มทุนระหว่างงวด
ขาดทุนสาหรับงวด
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
เพิ่มทุนระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายหุน้ สามัญ
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนตา่ กว่ ามูลค่ าหุ้น
-

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จัดสรร

รวม

3,030,000

(319,011,737)

108,068,619

(430,699,618)
(430,699,618)

3,030,000

(36,015,829)
(1,071,866)
(356,099,432)

107,674,904
(36,015,829)
(1,071,866)
178,655,828

(430,699,618)

3,030,000

(57,707,050)
741,794
(413,064,688)

147,500,000
(2,777,422)
(57,707,050)
741,794
266,413,150
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รายงานประจำ�ปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า (โอนกลับ)
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการยกเลิกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
กาไรจากการจาหน่ายกลุ่มสิ นทรัพย์และหนี้สินที่จะจาหน่ าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น)/ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สาหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
สาหรับปี
1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุ ดวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่ วนั ที่
สาหรับปี
1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุดวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(89,687,108)

(50,941,661)

(58,145,786)

(35,576,085)

52,937,478
527,578
2,227,651
4,379,377
816,618
1,462,284
2,755,510

33,314,862
4,133,987
1,472,830
2,099,209
1,510,905
4,941,122

13,037,957
(4,899,129)
1,348,484
32,015
565,855
-

9,479,745
2,595,523
1,698,398
834,182
700,000
-

(1,269,008)
811,800
712,230
670,856
(949,694)
3,786,022
(20,818,406)

126,441
(638,383)
4,965,373
984,685

35,000,000
2,051,000
118,555
(29,857)
647,529
(10,273,377)

6,475
(18,350)
954,936
(19,325,176)

9,944,194
(6,416,784)
2,133,582
(95,622)
6,683,911
(51,170)

(9,860,582)
(7,950,409)
(10,759)
1,105,488
(97,029)

18,614,792
(15,453,431)
7,651,124
(27,000)

(27,558,430)
11,576,494
2,891,234
(3,429)

รายงานประจำ�ปี

บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน (ต่อ)
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น/(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
ประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน

2564 165
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่
สาหรับปี
1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุ ดวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่ วนั ที่
สาหรับปี
1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุดวันที่
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(9,573,325)
(6,945,220)
2,300,697
(13,925,714)
(36,763,857)
949,694
(112,495)
(35,926,658)

8,887,301
(25,854,822)
424,930
77,349
(32,293,848)
641,508
(3,381,475)
(1,269,962)
(36,303,777)

(28,814,063)
1,026,697
(132,805)
1,913,973
(13,925,714)
(39,419,804)
159,573
(4,842)
(39,265,073)

15,676,928
(15,019,177)
324,930
(31,436,626)
18,350
(856,825)
(333)
(32,275,434)

3,355,255
(35,700)
(60,000)
23,364
4,299,065
7,581,984

(23,114)
9,605,514
9,582,400

(60,000)
23,364
2,336,449
2,299,813

7,803,714
7,803,714

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เพิม่ ขึ้นในเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ลดลงในเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญา
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

144,722,578
(2,452,696)
(6,508,369)
(1,322,235)
134,439,278

107,674,904
1,997,259
(16,871,757)
(1,734,252)
(1,338,049)
(469,796)
89,258,309

144,722,578
(2,000,000)
(2,757,418)
(293,265)
139,671,895

107,674,904
(16,871,757)
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

106,094,604
72,011,295
178,105,899

62,536,932
9,474,363
72,011,295

102,706,635
68,179,910
170,886,545

66,106,412
2,073,498
68,179,910

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการโอนสิ นทรัพย์และจาหน่ ายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ ทธิการใช้สินทรัพย์
ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

33.1

(158,725)
(66,290)
90,578,132

รายงานประจำ�ปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่ 602 หมู่ที่ 2 นิ คมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1
ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่ มบริ ษัท”) ประกอบธุ รกิ จหลัก เกี่ ยวกับการผลิ ตและจาหน่ ายสี
จาหน่ ายวัสดุก่อสร้าง ให้บริ การก่อสร้าง ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการให้บริ การบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้า
การเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
เรื่ องรอบปี บัญชีของบริ ษทั โดยเปลี่ยนจากเดิมเริ่ มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคมและสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
เป็ น เริ่ ม ในวัน ที่ 1 มกราคมและสิ้ น สุ ด ในวัน ที่ 31 ธั น วาคมของทุ ก ปี โดยเริ่ ม ตั้งแต่ ปี 2563 เป็ นต้น ไป ซึ่ งการ
ปิ ดบัญชีประจาปี รอบแรกภายหลังการเปลี่ยนรอบบัญชีดงั กล่ าวจะเริ่ มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
และรอบบัญ ชี ถัด ไปจะเริ่ ม ใช้ ร อบบัญ ชี ใ หม่ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ คื อ รอบบัญ ชี ที่ เริ่ ม ตั้งแต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง
31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปิ ดรอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี ดังกล่าวมี ผลทาให้งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ครอบคลุ ม ระยะเวลาสิ บ สองเดื อ น ขณะที่ ข ้อ มู ล ที่ แ สดงเปรี ย บเที ย บเป็ นข้อ มู ล สาหรั บ ระยะเวลาตั้ง แต่ ว ัน ที่
1 กรกฎาคม 2563 ถึ งวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ งครอบคลุ ม ระยะเวลาหกเดื อ นเท่ า นั้ น ท าให้ มี ข ้อ จ ากัด ในการ
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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2. หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงิน
บริ ษ ทั จัด ทางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการเป็ นภาษาไทยและมี หน่ วยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาท
โดยจัด ทาขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว
และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ว่าด้วยการจัด ท าและน าเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้จัด ท าขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ ร าคาทุ น เดิ ม ในการวัด มู ล ค่ า ของ
องค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้เกณฑ์ตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การจัด ท างบการเงิ นให้ส อดคล้องกับ หลักการบัญ ชี ที่ รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยกาหนดให้ ฝ่ายบริ หาร
ประมาณการและกาหนดข้อสมมติ ที่เกี่ ยวข้องอันจะมี ผลต่อตัวเลขของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่
เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าฝ่ ายบริ หารได้จดั ทาตัวเลข
ประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทาไปในปัจจุบนั อย่างดีที่สุด
งบการเงิ น นี้ น าเสนอเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่ อ ใช้ ในประเทศไทยและจัด ท าเป็ นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คนุ ้ เคยกับภาษาไทย
สภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพื่อใช้กบั งบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
การนาเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป กลุ่มบริ ษทั ได้ยตุ ิการถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวตาม
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ป ระกาศโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี
ซึ่งสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีกบั งบการเงินงวดก่อนตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าว ดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัด มูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- เลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
1 กรกฎาคม 2563
กลุ่มบริ ษัทได้ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวและยุติ การถื อปฏิ บัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวตามแนวปฏิ บัติท างการบัญ ชี ดังกล่ าวข้างต้น กับ งบการเงิ น ในงวดปั จจุ บัน และฝ่ ายบริ ห ารได้
ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดปัจจุบนั
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียงั ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพื่อใช้กบั งบการเงินใน
งวดอนาคตดังต่อไปนี้
วันถือปฏิบตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
เรื่ อง สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2565
1 มกราคม 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน

1 มกราคม 2565
1 มกราคม 2565
1 มกราคม 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

เรื่ อง สัญญาเช่า

1 มกราคม 2565

กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินในงวดอนาคตก่อนวันถือ
ปฏิบตั ิและฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มนามาถือปฏิบตั ิ
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3. หลักการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริ ษ ัท การควบคุมเกิ ดขึ้นเมื่ อกลุ่มบริ ษ ัทเปิ ดรั บหรื อมี สิท ธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี่ยวข้องกับบริ ษ ทั ย่อย และมีค วามสามารถที่จะทาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอานาจเหนื อ
บริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่
การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีซ้ื อสาหรับการบันทึกการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อย สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ในการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อย
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ส่งมอบให้ มูลค่าของหุ ้นที่ออกให้หรื อหนี้ สินที่ตอ้ งรับผิดชอบ ณ วันที่
ได้ม า ต้น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ จะบัน ทึ ก บัญ ชี เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในงวดที่ ต ้น ทุ น ดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ผลรวมของ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อของหุ ้นในส่ วนที่
ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี) ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาจะบันทึกเป็ น
ค่าความนิ ยมและทดสอบการด้อยค่าทุกปี 1ในกรณี ที่ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้1ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของหุ ้นในส่ วนที่ผซู ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี) ที่ต่ากว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาจะบันทึกส่ วนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหม่เป็ นกาไรจากการ
ต่อรองราคาซื้อในกาไรหรื อขาดทุน
รายการบัญชี ยอดคงเหลื อและรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งที่มีนัยสาคัญระหว่างบริ ษทั และ
บริ ษ ัทย่อยได้ถูกตัดทิ้ งในการท างบการเงิ นรวม เว้นแต่รายการขาดทุนที่ ยงั ไม่ ได้เกิ ด ขึ้นจริ งซึ่ งกลุ่ มบริ ษทั จะไม่
สามารถได้รั บ คืน ต้น ทุน ที่ เ สี ย ไป ในกรณี ที่ มี ค วามจาเป็ นนโยบายการบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ย่อ ยจะถูก เปลี่ ย นให้มี
ความสม่าเสมอกับนโยบายที่ใช้โดยกลุ่มบริ ษทั
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ไดเมท (สยาม)
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยหลังจากตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญแล้ว อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีดงั นี้
ประเทศที่
บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
กิจการจัดตั้ง
2564
2563
บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด ธุรกิจผลิตจาหน่ายสี และให้บริ การทาสี
ไทย
100.00
100.00
บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
ธุรกิจให้บริ การก่อสร้าง
ไทย
100.00
100.00
บริ ษทั โซลาร์ ไอเจน จากัด *
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ไทย
100.00
* เมื่อวันที่ 29 มิ ถุนายน 2564 บริ ษ ัท ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด ได้จาหน่ ายเงินลงทุ นในบริ ษทั โซลาร์ ไอเจน จากัด ไปแล้ว ตามหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 13

งบการเงินของบริ ษ ทั ย่อ ยจัดทาขึ้ นโดยมีวนั ที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริ ษ ทั และจัดทาโดยใช้นโยบาย
การบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่าของสิ นทรัพ ย์สุ ทธิ ที่ระบุได้
ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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4. นโยบายการบัญชี
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สาหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมื อ
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องสู งซึ่งมีกาหนดถอนเมื่อซื้อภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า
และปราศจากภาระผูกพัน
4.2 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ต้นทุนในการซื้ อ
ประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่ าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับ การซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น ค่ าอากรขาเข้า ค่ าขนส่ ง
หักด้วยส่ วนลดและเงิน ที่ ได้รับ คืนจากการซื้ อ ต้นทุนของสิ น ค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วย
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าโสหุ ้ยในการผลิ ตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดาเนิ นงาน
ตามปกติ
ราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือคานวณตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
กลุ่มบริ ษทั ประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจากราคาขายที่ ค าดว่าจะขายได้ตามปกติ ข องธุ รกิ จหักด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง สาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
4.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชี ตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน (ถ้ามี)
4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินที่บริ ษทั ถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจาหน่ายสิ นค้า เพื่อให้บริ การและเพื่อใช้ในการบริ หารงาน
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หัก
ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่น้ นั ดาเนิ นการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ทุก ๆ 3 ปี เพื่อมิให้ราคา
ตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสาคัญ และในระหว่างนี้ หากมี
ปั จจัยอื่ นใดที่ มีผ ลกระทบอย่า งมี ส าระสาคัญต่อมูลค่า สิ นทรั พ ย์ กลุ่มบริ ษทั จะให้มีการประเมิ นราคาใหม่
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในปี นั้น ๆ ทันที
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กลุ่มบริ ษทั บันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ดงั ต่อไปนี้
- กรณี ที่การตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั เพิ่มขึ้น กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้มูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้จานวนสะสมไปยัง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภายใต้หัวข้อ “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนเพิ่ม
จากการตีราคาใหม่น้ ี ในกาไรหรื อขาดทุนไม่เกินจานวนที่ตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน
- กรณี ที่การตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลง กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้มูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะนาส่ วนที่
ลดลงจากการตี ราคาใหม่ไปรั บรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จอื่ นในจานวนที่ ไม่ เกิ นยอดคงเหลื อที่ มีอยู่ในบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว และส่ วนที่เกินจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
อาคารและอุปกรณ์ที่บริ ษทั ถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจาหน่ ายสิ นค้าเพื่อให้บริ การและเพื่อใช้ใน
การบริ หารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ประกอบด้วยราคาซื้ อรวมอากรขาเข้าและภาษีซ้ื อที่เรี ยกคืนไม่ได้หลังหักส่ วนลด
การค้าและจานวนที่ ได้รับคืนจากผูข้ าย ต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาเพื่ อให้สิ นทรั พย์อยู่ใน
สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ประมาณการเบื้องต้นสาหรับต้นทุนในการรื้ อ ขนย้าย
และบูรณะสถานที่ต้ งั สิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการ
ผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในการรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั คานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรั บสิ นทรั พย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ ดินและสิ นทรั พย์ที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ของสิ นทรัพย์ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

20
6.6
6.6
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
จะได้รับการทบทวนทุก ๆ สิ้ นปี บัญชี
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับ
จากการจาหน่ ายสิ นทรั พย์กบั ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ันจะถูกรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ เกิดขึ้น
ในการขายสิ นทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
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4.5 สัญญาเช่า
กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่า สัญญาเป็ นสัญญาเช่า ถ้าสัญญาดังกล่าวให้สิทธิ แก่
กลุ่มบริ ษทั ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้สาหรับช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อแลกเปลี่ ยนกับสิ่ งตอบแทน โดย
สัญญาที่ให้สิทธิ กบั กลุ่มบริ ษทั ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนยั สาคัญจากการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ
นั้นและให้สิทธิ กับกลุ่มบริ ษทั ในการสั่งการ การใช้งานสิ นทรัพย์ที่ระบุ ดงั กล่าวถื อเป็ นสัญ ญาที่ ให้สิ ทธิ การ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้
ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล กลุ่มบริ ษัทรั บรู ้ สินทรัพ ย์และหนี้ สินส าหรั บสั ญ ญาเช่ าทุ กรายการ เว้นแต่
สัญญาเช่า ระยะสั้นที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่าและสัญญาเช่าซึ่ ง สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุน และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า สาหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้นที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่าและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระสาหรับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย จานวนเงินที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
จานวนเงินที่จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ
ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุนในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อซ่ อมแซมสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดของสัญญาเช่า
เว้นแต่ตน้ ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อการผลิตสิ นค้าคงเหลือ (ประมาณการต้นทุนดังกล่าวจะรับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อเมื่อใช้สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นในระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่ง)
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
ค่าเช่าคงที่หักสิ่ งจูงใจตามสัญญา ค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื อ
อัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน ราคาใช้
สิ ทธิของสิ ทธิเลือกซื้อในกรณี ที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกนั้น และค่าปรับที่
จ่ายสาหรับการยกเลิกสัญญาเช่าในกรณี ที่อายุสัญญาเช่าสะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกยกเลิกสัญญาเช่า
ส าหรั บ การจ่ ายช าระค่ าเช่ าผัน แปรที่ ไ ม่ ร วมอยู่ในการวัด มู ลค่ า ของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขที่ทาให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
หลังจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผ ล กลุ่มบริ ษ ทั วัด มูลค่า สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้ ด ้วยวิธีร าคาทุน สุ ทธิ จาก
ค่า เสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมู ลค่าใหม่ของหนี้ สิ นตาม
สัญญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั คานวณค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยวิธีเส้นตรงตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
จนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน และในกรณี ที่สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าหรื อถ้าราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์
กลุ่ มบริ ษัท จะคิด ค่ าเสื่ อมราคาสิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้จากวันที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผ ลจนถึ งวัน สิ้ นสุ ด อายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชี
เพื่อสะท้อนดอกเบี้ ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่าและด้วยการลดมูลค่าตามบัญชี เพื่อสะท้อนการชาระค่าเช่ าตาม
สัญญาเช่า
กลุ่ มบริ ษัท วัดมู ลค่ าหนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช่ าใหม่ โ ดยคิ ด ลดจานวนเงิ นที่ ต้องจ่ ายชาระตามสั ญ ญาเช่ าที่
ปรับปรุ งใหม่โดยใช้อตั ราคิดลดที่ปรับปรุ งใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรื อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
กลุ่ มบริ ษัท วัดมู ลค่ าหนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช่ าใหม่ โ ดยคิ ด ลดจานวนเงิ นที่ ต้องจ่ ายชาระตามสั ญ ญาเช่ าที่
ปรับปรุ งใหม่โดยใช้อตั ราคิดลดเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่
ได้รับการประกัน หรื อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าในอนาคตที่เป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้กาหนดจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระ (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายชาระตามสัญญาเช่าเป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว กรณี ดังกล่าวจะใช้อตั ราคิดลดที่
ปรับปรุ งซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุ งด้วยอัตรา
คิดลดที่ปรับปรุ ง สาหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็ นสัญญาเช่าแยกต่างหาก
4.6 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนประเภทโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ท ราบได้ แ น่ น อน
ที่ ก ลุ่ ม บริ ษัท ซื้อมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่ายคานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้คือ 6.6 - 10 ปี
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4.7 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ น ทรั พ ย์ค งเหลื อตามบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษทั ตลอดจนสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัวตนจะได้รั บการทบทวน
ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี
อาจไม่สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นผลต่างราคาตามบัญชีที่สูงเกินกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับซึ่ งคือจานวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุ ทธิ เมื่อเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ถูกจัด
กลุ่ มให้ อยู่กลุ่ มที่ เล็กที่ สุ ดที่ ส ามารถระบุได้ว่าจะเกิ ด กระแสเงิ นสดเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ มอื่ นเพื่ อ ประโยชน์ ใน
การประเมินพิจารณาเรื่ องการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนหรื อบันทึกลดส่ วนเกินทุนในกรณี ที่
สิ นทรัพย์น้ นั เคยตีราคาเพิ่ม และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มี
อยู่ต่อไปหรื อเป็ นไปในทางที่ ลดลงโดยบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนหรื อนาไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี
4.8 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า
จะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการ
ได้อย่างน่ าเชื่ อถือ รายจ่ายที่จะได้รั บคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับ
อย่างแน่นอน
4.9 การรับรู ้รายได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการจาหน่ ายสี และวัสดุก่อสร้างซึ่ งถือเป็ นภาระที่ปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งตามจานวนเงินที่เป็ นราคาของรายการ เมื่อลูกค้าได้ยอมรับสิ นค้าที่บริ ษทั ส่ งมอบให้แล้ว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่ งถือเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ นเพียงภาระเดียวตลอด
ช่ วงเวลาหนึ่ งตามจานวนเงินที่ เป็ นราคาของรายการด้วยระดับความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิ ตามภาระที่ ต้อง
ปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ น
กลุ่มบริ ษทั กาหนดจานวนเงินที่เป็ นราคาของรายการจากจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนซึ่งกลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสิ นค้าหรื อบริ การตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้าสาหรับภาระ
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ ัน ซึ่ งประกอบไปด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่แน่ นอนและประมาณการจานวนเงินของ
สิ่ งตอบแทนผันแปรด้วยวิธีมูลค่าที่คาดหวัง เฉพาะในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะ
ไม่มีการกลับรายการที่มีนยั สาคัญของจานวนเงินของรายได้ที่รับรู ้สะสมเมื่อความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับสิ่ งตอบแทน
ผันแปรได้หมดไปในภายหลัง
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กลุ่มบริ ษทั วัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ นของการรับรู ้รายได้
ตามสัญญาก่อสร้างด้วยวิธีปัจจัยนาเข้าซึ่ งกาหนดขึ้นจากอัตราส่ วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรี ยบเทียบกับต้นทุนที่
คาดว่าจะใช้ท้ งั หมดเพื่อปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ น
4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในส่ วนของพนักงานและบริ ษทั
โดยสิ นทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ หารโดยผูบ้ ริ หารกองทุนอิสระเงินสมทบที่
บริ ษทั จ่ายเข้ากองทุนจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกาหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู ้เชี่ ย วชาญทางด้า นคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้ เทคนิ ค การประมาณกา รตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจานวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกาหนด
มู ลค่ า ปั จจุ บัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งาน ต้น ทุ น บริ ก ารปั จจุ บัน และดอกเบี้ ย จ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ ง
โดยต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ยจ่ายจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน และผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการวัดมูลค่าหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่
จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นและจะโอนเข้ากาไรสะสมตามลาดับ โดยจะไม่ทาการจัดประเภทเข้ากาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่นประมาณการในลักษณะเดียวกันกับการประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนบริ การปั จจุบนั ดอกเบี้ ยจ่ายและผลกาไร
ขาดทุนจากการประมาณการเนื่ องจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่ จะรับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนทั้งหมด
4.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในกาไร
หรื อขาดทุน
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4.12 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่ อสร้างหรื อการผลิ ตสิ นทรั พย์ซ่ ึ งจาเป็ นต้องใช้
ระยะเวลานานในการเตรี ยมพร้อมเพื่อให้สามารถนาสิ นทรัพย์น้ นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนาไปขายจะถูกรับรู ้
รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรั พ ย์น้ ันจนกระทัง่ สิ นทรั พ ย์น้ ันพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อ
พร้อมที่จะขาย
รายได้ที่เกิดจากการนาเงินกูย้ ืมที่ กูม้ าโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนชัว่ คราว
จะนาไปหักออกจากต้นทุนการกูย้ มื ที่รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
4.13 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ภาษีเงินได้สาหรับงวดปั จจุบนั ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระเป็ นหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน
และในกรณี ที่จานวนภาษีที่ได้ชาระไปแล้วในงวดปั จจุบนั มากกว่าภาษีที่ตอ้ งชาระสาหรับงวดนั้น กลุ่มบริ ษทั
จะรับรู ้ส่วนที่จ่ายชาระเกินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุ กรายการ
ยกเว้นกรณี ที่ หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญ ชี น้ ันเกิ ดจากการรับรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกซึ่ งสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เกิ ดจาก
รายการที่ ไม่ ส่งผลกระทบต่อกาไรทางบัญ ชี และกาไรทางภาษี ณ วันที่ เกิ ด รายการนั้น และกลุ่มบริ ษทั รั บ รู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการ โดยรับรู ้เท่ากับจานวนที่
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้หักภาษีได้
ยกเว้นกรณี ที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ นั เกิดจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกิดจาก
รายการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อ ยและบริ ษทั ร่ วม ยกเว้น กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมระยะเวลาใน
การกลับ รายการของผลแตกต่ างชั่วคราวและมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ว่าจะไม่ มี การกลับ รายการของ
ผลแตกต่ า งชั่ว คราวในอนาคตอัน ใกล้ และกลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ส าหรั บ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เฉพาะในกรณี
ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้และจะมีกาไร
ทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั โดยใช้อตั ราภาษีที่บงั คับใช้อยูภ่ ายใน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาหรับปี ที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และวัดมูลค่าหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาหรับงวดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชาระหนี้สินภาษีเงินได้
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายและ
นาไปรวมคานวณกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิสาหรับปี ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากรายการที่รับรู ้ในกาไรเบ็ดเสร็ จ
อื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ภาษีเงินได้ดงั กล่าวในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อ
รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.14 สิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนด
ของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินเมื่อสิ ทธิตามสัญญาที่จะ
ได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อ กลุ่มบริ ษทั โอนสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแส
เงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ รับ รู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษัทวัดมู ลค่าสิ นทรั พย์ทางการเงินที่ ไม่ได้วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น ด้วยมูลค่ายุติ ธรรมบวกด้วยต้นทุ นการทารายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการ
ได้มาซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ นนั้น และวัด มู ลค่ าลู กหนี้ การค้าที่ ไม่ มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัด หาเงิ น ที่ มี
นัยสาคัญด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับการ
โอนสิ นค้าหรื อบริ การตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ าย ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่า นกาไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากโมเดลธุ รกิ จในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าในภายหลังสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้น ตามโมเดลธุ ร กิ จ ที่ มี ว ตั ถุป ระสงค์ก ารถื อครองสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น เพื่อ รั บ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญา
และข้อกาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรัพ ย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิด กระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่าย เพีย งเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในการคานวณดอกเบี้ยรับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดจาหน่าย การด้อยค่าหรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายในกาไรหรื อขาดทุน
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กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าในภายหลังสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้น ตามโมเดลธุ ร กิ จ ที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ รั บ กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาและเพื่อ ขายสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น
และข้อกาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรัพ ย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิด กระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพีย งเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น และรั บรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการด้อยค่า ผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศและดอกเบี้ยรับที่คานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งในกาไรหรื อขาดทุน และเมื่อมีการตัด
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน ผลสะสมของผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้ไว้ก่อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จะถูกจัดประเภทรายการใหม่จากส่ วนของเจ้าของไปยังกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าในภายหลังสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นนอกจากสิ นทรัพย์ทางการเงินที่กล่าวไว้
ข้างต้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษ ัท รั บ รู ้ ด อกเบี้ ยรั บ รายได้เงิ นปั นผลและผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ ย นแปลงในมูลค่ า
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังในกาไรหรื อขาดทุน
4.15 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น สาหรั บ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด จาหน่ ายหรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้
การค้า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยวิธีการอย่างง่ายสาหรับลูกหนี้ การค้า สิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญ ญาและลูก หนี้ ต ามสัญ ญาเช่าด้วยจานวนเงิน เท่า กับผลขาดทุน ด้านเครดิต ที่ค าดว่า จะเกิด ขึ้ น ตลอดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่ งนาข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ในอดี ตมาปรับปรุ งให้
สะท้อนถึงปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปและการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนั และ
ในอนาคตในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุ นด้วยวิธีการทัว่ ไปของเครื่ องมือทางการเงินอื่นซึ่ งวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น ด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ถ้าความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก และด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ ถ้าความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรก
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4.16 หนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนด
ของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินหรื อบางส่ วนของหนี้ สิน
ทางการเงินออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เมื่ อภาระผูกพันที่ ระบุในสัญญาได้มีการปฏิ บตั ิตามแล้ว ได้มีการ
ยกเลิกหรื อสิ้ นสุ ดลง
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกั บการออกหนี้ สิน
ทางการเงินนั้น
กลุ่ม บริ ษ ทั จัด ประเภทหนี้ สิ น ทางการเงิ น เป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ว ดั มูล ค่า ภายหลังด้ว ยราคาทุน
ตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง หรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนซึ่งรวมถึงหนี้สินอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดจาหน่ ายหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่ายในกาไรหรื อขาดทุน และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลังสาหรับหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุน
4.17 ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุล ยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและอยู่บน
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสาหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น

รายงานประจำ�ปี

180 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

29

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ มบริ ษัทได้เปลี่ ย นนโยบายการบัญ ชี เกี่ ยวกับการวัด มู ลค่ าที่ ดิ น
ภายหลังการรับรู ้รายการ จากเดิมกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าที่ดินภายหลังการรับรู ้รายการด้วยวิธีราคาทุนเป็ นกลุ่มบริ ษ ทั
วัดมูลค่าที่ ดินภายหลังการรับรู ้รายการด้วยวิธีตีราคาใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ทั้งนี้ เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่างบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงฐานะการเงินได้เหมาะสมมากขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยไม่ได้ปรั บย้อนหลัง กับข้อมูลทางการเงิ น ของงวดบัญชี ก่อนเนื่ องจากเป็ นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
เกี่ยวกับการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกล่าว ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิม่ ขึ้น

กาไรจากการตีราคาที่ดินสุ ทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพิ่มขึ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
55,769,500
(11,153,900)
44,615,600
(หน่วย : บาท)
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
44,615,600
44,615,600
-
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6. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน หมายถึ ง กิ จ การและหรื อ บุ ค คลที่ มี อานาจควบคุ ม หรื อ ถู ก ควบคุ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งกระทาผ่านบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อ
เดี ยวกัน นอกจากนี้ กิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
กิจการไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสาคัญที่เป็ นกรรมการหรื อพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท คื อ บริ ษั ท ที .เอช.เอส.รั บ เบอร์ อิ น ดั ส ทรี จ ากั ด ซึ่ งถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 15.04
(2563 : บริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 24.99) ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นหลัก
ของที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัส ทรี จากัด คือ นายณัฐธี ร์ ธนนฐิ ติพ ฒั น์ และบริ ษทั โกลเด้น รี เวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (2563 : ผูถ้ ือหุ ้นหลักของบริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) คือ บริ ษทั แคปปิ ทอลเอ็นจิ เนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ ค
จากัด (มหาชน) และผู ถ้ ือ หุ ้น ลาดับ สู ง สุ ด ของบริ ษ ทั แคปปิ ทอลเอ็น จิ เ นี ย ริ ่ ง เน็ต เวิ ร์ ค จากัด (มหาชน) คือ
ครอบครั ว ลี น ะบรรจง) รายการค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท ที่ น ายณั ฐ ธี ร์ ธนนฐิ ติ พ ัฒ น์ และนายเหอ จื อ หวง
เป็ นผู ้ถือหุ ้นหลักหรื อเป็ นกรรมการถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ด้วย
รายการค้ากับ บุ ค คลและกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และส าหรั บ งวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
6.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
- บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
- บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
- บริ ษทั ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
38,399,020
3,885,676
42,284,696
(38,698,110)
3,586,586

38,399,020
13,829,870
52,228,890
(19,705)
52,209,185

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
35,619,003
3,885,676
39,504,679
(4,701,472)
34,803,207

45,210,580
4,040,258
13,829,870
63,080,708
(1,291,961)
61,788,747
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ลูกหนี้อนื่
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ

31
งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

9,693,174
(1,696,854)
7,996,320

692,212
692,212

เงินทดรองจ่าย
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด

-

-

-

8,079,984

ลูกหนี้คา่ ทรัพย์สิน
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
- บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

1,320,208
1,320,208
(1,320,208)
3,586,586

1,320,208
1,320,208
(1,320,208)
52,209,185

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ

15,630,574
15,630,574
(15,630,574)
-

15,630,574
15,630,574
(15,630,574)
-

701,508
701,508

10,424,833
10,424,833

เจ้าหนี้การค้า
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
- บริ ษทั ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จากัด
รวม

23,989,648
(23,989,648)
-

23,989,648
(23,989,648)
-

42,799,527

129,718
129,718
129,718
70,690,661

6,045,368
701,508
6,746,876

32,484,605
32,484,605
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เจ้าหนี้อื่น
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
- บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
- บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
รวม
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
- บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

150,000
150,000

8,245,177
150,000
8,395,177

11,471,511
11,471,511

404,915
216,190
621,105
15,763,158

169,652
97,190
266,842
44,222,958

216,190
216,190
1,067,698

97,190
97,190
10,522,023

-

-

-

4,173,063

820,382
(649,441)
(170,941)
-

-

820,382
(649,441)
(170,941)
-

-

บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
จ่ายชาระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

-

-

226,918
226,918
226,918

เงินกูย้ ืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

6,700,000
(2,000,000)
4,700,000

หนี้สินตามสัญญาเช่า
- บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นในระหว่างปี
จ่ายชาระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

6,700,000
6,700,000
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- บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2,800,000
2,800,000

2,800,150
(150)
2,800,000

2,800,000
2,800,000

2,800,150
(150)
2,800,000

- บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

2,800,000

15,000,000
(15,000,000)
2,800,000

7,500,000

15,000,000
(15,000,000)
9,500,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ มื ระยะสั้นระหว่างกันเป็ นเงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินและสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะเวลา 3 - 6 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.250 – 4.900 ต่อปี
6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จากัด
รวม
รายได้อนื่
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
ต้นทุนขายสิ นค้า
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
- บริ ษทั ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จากัด
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
66,020
67,176,684
67,242,704
30,942,180
30,942,180

26,678,410
26,678,410
18,012,000
18,012,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,313,652
66,020
67,176,684
83,556,356

5,069,439
19,688,784
24,758,223

641,619

360,533

104,913,901
104,913,901

22,745,675
22,745,675
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

ค่าบริ การสานักงาน
- บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)

1,268,880

-

1,268,880

ค่าที่ปรึ กษา
- บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด

-

-

543,840

59,961
144,590
204,551

235,264
119,000
354,264

ดอกเบี้ยจ่าย
- บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
- บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
- บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
รวม
จาหน่ายสิ นทรัพย์
- บริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั เอ็นเนซอล จากัด
รวม

119,000
119,000
48,393
1,962,617
2,011,010

-

-

468,000
143,153
59,961
144,590
347,704
-

6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
8,340,598
5,032,100
64,623
8,405,221
5,032,100

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,087,598
4,032,100
64,623
7,152,221
4,032,100
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6.4 นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
รายการธุรกิจ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง
รายได้คา่ ธรรมเนียมการจัดการ
รายได้คา่ เช่า
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้า
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าที่ปรึ กษา
เงินให้กยู้ มื
เงินกูย้ มื
ซื้อขายสิ นทรัพย์
ค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้บ ริ หาร ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคูค้ า้ รายอื่น
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 และร้อยละ 7.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการและ/หรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
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6.5 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
บริ ษทั โซลาร์ ไอเจน จากัด ***
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) *,**
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นเนซอล จากัด
บริ ษทั ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี จากัด
บริ ษทั โกลเด้น รี เวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั คอนเนคติกา้ อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
บริ ษทั จุน เอส.ดับบลิว.พี. จากัด
บริ ษทั โค้ด-ดี 789 จากัด
บริ ษทั ฮาตา ออโต้ แก๊ส จากัด
บริ ษทั ฮาตาริ คอนเน็คท์ จากัด
บริ ษทั ฮาตาริ เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ฮาตาริ ไวร์เลส จากัด
บริ ษทั เพียว ซุปเปอร์คาร์ จากัด
บริ ษทั เพียวไบโอฟาร์ม จากัด
บริ ษทั ไมน์แคร์ โดย ธัญสมุย จากัด
บริ ษทั รี แล็กซ์ สปา จากัด
บริ ษทั อีไอยู เทค จากัด
บริ ษทั เอฟเวอร์จาง โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอฟเวอร์เคลฟเวอร์ จากัด
บริ ษทั เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
ถือหุ้นโดยบริ ษทั
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุ้นโดยบริ ษทั
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
บุ คคลที่ มี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการวางแผนสั่ งการและ
ควบคุม กิ จการต่ าง ๆของกิ จการ ไม่ ว่ าทางตรงหรื อ ทางอ้อ มทั้งนี้
รวมถึ งกรรมการของบริ ษ ัท (ไม่ ว่ าจะท าหน้ าที่ ใ นระดับ บริ ห าร
หรื อไม่)

* เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ น บริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
** สิ้ นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากบริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ได้จาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษทั และลาออกจาก
การเป็ นกรรมการ
*** สิ้ นสุ ดการเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั ดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ 1 ถึง 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 ถึง 6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 6 ถึง 12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้คา่ ทรัพย์สิน
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่

งบการเงินรวม
2564
2563
3,885,676
38,399,020
42,284,696
(38,698,110)
3,586,586
1,320,208
1,320,208
(1,320,208)
3,586,586

13,829,870
38,399,020
52,228,890
(19,705)
52,209,185
1,320,208
1,320,208
(1,320,208)
52,209,185

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
12,920,750
6,333,712
998,439
3,738,579
15,513,199
39,504,679
(4,701,472)
34,803,207
9,693,174
23,989,648
33,682,822
(25,686,502)
7,996,320
42,799,527

14,018,091
4,236,434
1,147,815
42,141,638
1,536,730
63,080,708
(1,291,961)
61,788,747
692,212
23,989,648
8,079,984
129,718
32,891,562
(23,989,648)
8,901,914
70,690,661

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
(19,705)
(39,950,661)
(19,705)
1,272,256
(38,698,110)
(19,705)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(1,291,961)
(5,679,190)
(4,681,767)
(1,291,961)
1,272,256
5,679,190
(4,701,472)
(1,291,961)
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รายการเคลื ่ อ นไหวของค่ า เผื ่ อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ลู ก หนี้ ห มุ น เวี ย นอื ่ น - กิ จ การที ่ เ กี ่ ย วข้อ งกัน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
(1,320,208)
(1,320,208)
(1,320,208)
(1,320,208)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(23,989,648)
(1,696,854) (23,989,648)
(25,686,502) (23,989,648)

งบการเงินรวม
2564
2563
41,827,433
37,978,008
(24,654,719)
(20,060,169)
17,172,714
17,917,839
3,345,196
2,905,381
231,408
986,030
1,294,522
1,258,528
3,575,000
3,575,000
121,600
127,000
929,432
1,891,945
3,835,137
13,332,295
10,743,884
(613,707)
(597,647)
12,718,588
10,146,237
29,891,302
28,064,076

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
38,222,756
27,241,041
(21,608,275)
(19,150,918)
16,614,481
8,090,123
2,941,000
2,899,229
55,854
1,155,273
1,165,022
61,600
22,000
820,945
195,291
3,835,137
8,813,955
4,337,396
(597,647)
(597,647)
8,216,308
3,739,749
24,830,789
11,829,872

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ือไม่ถึงกาหนด
เงินมัดจา
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ 1 ถึง 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 ถึง 6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 6 ถึง 12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
12,106,628
7,622,314
5,920,497
7,507,266
374,151
1,957,077
1,488,829
5,144,491
21,937,328
15,746,860
41,827,433
37,978,008
(24,654,719)
(20,060,169)
17,172,714
17,917,839

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
12,106,628
5,568,676
5,147,048
1,690,264
374,151
1,488,829
4,969,407
19,106,100
15,012,694
38,222,756
27,241,041
(21,608,275)
(19,150,918)
16,614,481
8,090,123

รายการเคลื่ อ นไหวของค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ลู ก หนี้ การค้า - กิ จ การอื่ น สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
โอนออกเป็ นค่าใช้จ่าย
ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
(20,060,169)
(29,968,546)
(4,594,550)
(1,731,470)
11,639,847
(24,654,719)
(20,060,169)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(19,150,918)
(29,273,592)
(2,457,357)
(1,517,173)
11,639,847
(21,608,275)
(19,150,918)

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
(597,647)
(16,060)
(597,647)
(613,707)
(597,647)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(597,647)
(597,647)
(597,647)
(597,647)
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9. สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

รายได้คา้ งรับจากการขาย
รายได้คา้ งรับจากงานก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
สุ ทธิ

2564
91,307
4,174,228
4,265,535
(4,174,228)
91,307

2563
91,278
4,078,636
4,169,914
4,169,914

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

รายการเคลื่ อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสั ญญา - กิจการอื่น สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

งบการเงินรวม
2564
2563
(4,174,228)
(4,174,228)
-

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

10. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

สินค้าสาเร็จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุชิ้นส่ วนและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

ราคาทุน
24,323,260
5,268,230
26,348,269
2,552,051
58,491,810

2564
ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินค้า
คงเหลือ
(17,413,600)
(4,532,891)
(13,533,034)
(790,951)
(36,270,476)

งบการเงินรวม

สุทธิ
6,909,660
735,339
12,815,235
1,761,100
22,221,334

ราคาทุน
27,445,065
5,810,176
29,461,701
2,458,780
65,175,722

2563
ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(18,739,160)
(4,495,312)
(9,727,335)
(1,081,018)
(34,042,825)

สุทธิ
8,705,905
1,314,864
19,734,366
1,377,762
31,132,897
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(หน่วย : บาท)

สินค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

ราคาทุน
15,175,202
4,178,552
7,755,493
790,952
27,900,199

2564
ค่าเผือ่ การลด
มูลค่าสินค้า
คงเหลือ
(14,645,509)
(4,145,343)
(7,599,244)
(790,952)
(27,181,048)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สุทธิ
529,693
33,209
156,249
719,151

ราคาทุน
19,597,826
4,459,055
10,393,486
1,100,956
35,551,323

2563
ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(17,164,799)
(4,308,807)
(9,525,554)
(1,081,017)
(32,080,177)

สุ ทธิ
2,433,027
150,248
867,932
19,939
3,471,146

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
โอนกลับในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
(34,042,825)
(29,908,838)
(2,227,651)
(4,133,987)
(36,270,476)
(34,042,825)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(32,080,177)
(29,484,654)
(2,595,523)
4,899,129
(27,181,048)
(32,080,177)

สาหรับ ปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายมีจานวน 108.84
ล้านบาทในงบการเงินรวมและจานวน 122.54 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (สาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จานวน 45.49 ล้านบาทในงบการเงินรวมและจานวน 29.63 ล้านบาทใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจานวน 4.90 ล้านบาท
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ได้จาหน่ า ยสิ น ค้า ดัง กล่ า วแล้ว (สาหรั บ งวดระยะเวลาตั้ง แต่ ว นั ที่
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 :ไม่มีการโอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิ นค้าคงเหลือบางส่ วนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจาหน่ายได้เกินกว่า 12 เดือนนับจาก
รอบระยะเวลารายงานมี ป ระมาณ 16.52 ล้า นบาทในงบการเงิ น รวมและจ านวน 13.86 ล้า นบาทในงบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การ (2563 : ประมาณ 14.46 ล้า นบาทในงบการเงิ น รวมและจานวน 14.17 ล้า นบาทในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ)
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11. เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
สุทธิ

15,630,574
(15,630,574)
-

15,630,574
(15,630,574)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้เงิ นกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริ ษ ทั ไอเจน เอนจิ เนี ย ริ่ ง จากัด
(ซึ่ งถือหุ ้นโดยบริ ษทั ) จานวน 15.63 ล้านบาท แต่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวไม่ได้จ่ายชาระตามกาหนดระยะเวลา
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเกินกว่า 1 ปี แล้ว ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต - เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวทั้งจานวน
ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้องเรี ยกร้องเงินกูย้ มื คืนพร้อมดอกเบี้ยต่อศาลแล้ว
12. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่อื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
สุทธิ

2,189,040
(2,189,040)
-

2,189,040
(2,189,040)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

บริ ษ ัท ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อย ให้เงิ นกู้ยืมระยะสั้ นแก่ บริ ษัท ไอเจน เพาเวอร์ เทค จากัด
จานวน 2.19 ล้านบาท โดยบริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้จ่ายชาระตามกาหนดระยะเวลาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเกินกว่า 1 ปี แล้ว
ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น - เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวทั้งจานวน ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้
ยืน่ ฟ้องเรี ยกร้องเงินกูย้ มื คืนพร้อมดอกเบี้ยต่อศาลแล้ว
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13. กลุ่มสิ นทรัพย์(หนี้สินในกลุ่มสิ นทรัพย์)ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาบันทึ กข้อตกลงยกเลิกสั ญญาซื้ อขายไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ กับคู่สัญญาคือบริ ษทั มิลล์คอน บูรพา จากัด โดยบริ ษทั ย่อยได้รับสิ นเชื่ อจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
เพื่อติดตั้งและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ด้วยเหตุสุดวิสัยบริ ษทั ย่อยไม่สามารถทาตามข้อตกลง
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฯ ได้ จึงเป็ นเหตุให้ยกเลิกสัญญาและทาบันทึกข้อตกลงขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับ
งานพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ที่ ติ ด ตั้งบนหลังคาพร้ อ มกับ หนี้ คงค้า งกับ ธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ งตามสั ญ ญากู้เงิ น
ซึ่ งทั้งหมดเป็ นหนี้ ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ สัญญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า โดยโครงการดังกล่า วข้า งต้น ได้รั บ สิ ท ธิ ในบัต รส่ งเสริ ม
การลงทุ น (BOI) จึ งได้โ อนทรั พ ย์สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ไ ปที่ บ ริ ษัท โซลาร์ ไอเจน จากัด เป็ นบริ ษัท ย่อยของ
บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด ทั้งนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เมื่ อวัน ที่ 29 มิ ถุ นายน 2564 กลุ่ ม บริ ษัท ได้โ อนกลุ่มสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ จะจาหน่ ายที่ จัด ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาแล้วในมูลค่า 3.36 ล้านบาท และบริ ษทั ได้รับรู ้กาไรจากการจาหน่ าย
จานวน 1.27 ล้านบาทในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างโอนภาระหนี้ ที่มีกบั ธนาคารพาณิ ชย์ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 18.54 ล้านบาทให้กบั คู่สัญญายังไม่แล้วเสร็ จเนื่ องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการดาเนินการ
ราคาตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์(หนี้ สิ นในกลุ่ มสิ นทรั พ ย์)ที่ จะจาหน่ ายที่ จัด ประเภทเป็ นสิ นทรั พ ย์ที่ ถือ ไว้
เพื่อขาย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีดงั นี้

อุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
29 มิถุนายน 2564
23,311,055
23,311,055
21,208,748
16,060
21,224,808
2,086,247
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รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นทรัพย์ (หนี้สินในกลุ่มสิ นทรัพย์) ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
29 มิถุนายน 2564

สิ่ งตอบแทนที่ได้รับชาระ
เงินสด
หัก ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที่จาหน่าย
กาไรจากการจาหน่าย

3,355,255
(2,086,247)
1,269,008

14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
ณ วัน ที ่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงิ น ฝากที่ ติด ภาระค้ าประกัน ทั้งจานวนได้จาน าเป็ นหลัก ประกัน กับ
สถาบันการเงินในประเทศเพื่อค้ าประกันหนี้ สินทรัสต์รีซีทเพื่อซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศเพื่อค้ าประกันค่าโครงการ
ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36
15. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
ประกอบด้วย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
สุ ทธิ

ส่ วนที่ถงึ กาหนด
รับชาระในหนึ่งปี
2,655,626
2,655,626

2564
ส่ วนที่ถึงกาหนด
รับชาระเกินกว่าหนึ่งปี
249,035
249,035

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

รวม
2,904,661
2,904,661

2563
ส่ วนที่ถึงกาหนด
ส่ วนที่ถึงกาหนด
รับชาระในหนึ่งปี รับชาระเกินกว่าหนึ่งปี
2,133,582
2,904,660
2,133,582
2,904,660

การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับมีดงั นี้

ในปี ที่ 1
ในปี ที่ 2
รวม

ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าเงินทุน
3,044,507
253,709
3,298,216

2564
รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู ้
(388,881)
(4,674)
(393,555)

งบการเงินรวม

สุ ทธิ
2,655,626
249,035
2,904,661

ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าเงินทุน
3,044,507
3,298,216
6,342,723

รวม
5,038,242
5,038,242

(หน่วย : บาท)
2563
รายได้ทางการเงิน
รอการรับรู ้
(910,925)
(393,556)
(1,304,481)

สุ ทธิ
2,133,582
2,904,660
5,038,242
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาขายระยะยาวกับลูกค้าจานวน 1 สัญญา
สัญญาขายกาหนดชาระเป็ นงวดรายเดือนในอัตราเดือนละ 237,111 บาท โดยมีระยะเวลา 3 ปี กรรมสิ ทธิ์ในสิ นค้าดังกล่าว
จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูซ้ ้ือเมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระเงินงวดสุ ดท้ายตามสัญญา
16. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่ จดทะเบียน
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด
บริ การทดสอบและ
สอบเทียบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
บริ ษทั ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จากัด
จาหน่ายสี
บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)
รับเหมาก่อสร้าง
บริ ษทั เค - เทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง
เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน
บริ ษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน)
ผลิตและติดตั้งเครื่ องจักร
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ถือหุ้น
ร้อยละ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

14.00
10.00
4.08
0.04

45,728
1,539
14,357
-

45,728
300
16,408
-

45,728
14,357
-

45,728
16,408
-

ไทย

0.01

31
61,655

31
62,467

31
60,116

31
62,167

2564

2563

2564

2563

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อระหว่างปี
จาหน่ายระหว่างปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
62,467,360
62,467,360
(811,800)
61,655,560
62,467,360

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
62,167,360
62,167,360
(2,051,000)
60,116,360
62,167,360

กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ไอเจน เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด ที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 45.73 ล้านบาท
เพื่อรับรู ้การเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้อย่างเหมาะสม เนื่ องจากบริ ษทั ไอเจน เอนจิเนี ยริ่ ง
จากัด ยัง ไม่ไ ด้จ ัด ทาและเผยแพร่ ข อ้ มูล ทางการเงิ น ให้เ ป็ นปั จ จุ บ นั เป็ นเหตุใ ห้ก ลุ่ม บริ ษ ทั ขาดข้อ มูล พื้ น ฐาน
ทางการเงินที่จาเป็ นต้องใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาหนังสื อขอ
ข้อมูลทางการเงิ นจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไอเจน เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด แล้ว อย่างไรก็ตามจนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ยัง
ไม่ได้ขอ้ มูลทางการเงินของบริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด ดังกล่าว
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17. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ ว นประกอบของกลุ่ ม บริ ษั ท ในงบการเงิ น รวมและมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่ อยทีไ่ ม่มสี ่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
บริ ษทั เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

ทุนชาระแล้ว (พันบาท)
2564
2563
4,000
39,910

4,000
39,910

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2564
2563
100
100

100
100

วิธีราคาทุน (พันบาท)
2564
2563
3,213
54,750
57,963
(40,463)
17,500

3,213
54,750
57,963
(5,463)
52,500

เงินปันผล (พันบาท)
2564
2563
-

-

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้รับรู ้ดอ้ ยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด จานวน
35.00 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแผนลงทุน

72,240,000

-

-

16,470,500
55,769,500
72,240,000

ที่ดิน

ราคาตีใหม่

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประกอบด้วย

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

5,601,850

-

(36,551,504)
(854,689)
(37,406,193)

43,008,044
(1)
43,008,043

อาคาร

9,297,964

(1,900,000)
(1,900,000)

(55,338,573)
(1,382,755)
8,350,423
(48,370,905)

67,784,301
190,373
(8,405,805)
59,568,869

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

774,990

-

(35,915,679)
(463,637)
1,001,915
(35,377,401)

37,473,080
162,429
(1,483,118)
36,152,391

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ราคาทุน

งบการเงินรวม

12

(3,287,856)
(73,231)
528,379
(2,832,708)

3,664,496
(831,776)
2,832,720

ยานพาหนะ

2,774,312

87,914,816

(1,900,000)
(1,900,000)

(131,093,612)
(2,774,312)
9,880,717
(123,987,207)

168,400,421
55,769,500
352,802
(10,720,700)
213,802,023

รวม

(หน่วย : บาท)

198 2564

รายงานประจำ�ปี

47

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

43,008,044
43,008,044
(36,117,925)
(433,579)
(36,551,504)
6,456,540

16,470,500
16,470,500
16,470,500

อาคาร

12,445,728

(55,338,573)

28,914

(696,978)

(54,670,509)

67,784,301

(117,101)

-

67,901,402
-

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

1,557,401

(35,915,679)

113,324

(327,985)

(35,701,018)

37,473,080

(180,954)

58,050

37,595,984

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ซื้อเพิม่
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

376,640

(3,287,856)

47,210

(68,921)

(3,266,145)

3,664,496

(111,869)

-

3,776,365

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

-

-

(29,107,687)

29,081,222
26,465

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

1,527,463

37,306,809

(131,093,612)

189,448

(1,527,463)

(129,755,597)

168,400,421

(409,924)

(29,107,687)

197,833,517
84,515

รวม

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำ�ปี

48
2564 199

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี

200 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

43,715,600
(7,701,404)
36,014,196

36,082,727
126,729
(252,708)
35,956,748

2,832,720
2,832,720

82,631,047
126,729
(7,954,112)
74,803,664

(41,855,636)
(608,547)
7,646,026
(34,818,157)

(35,250,649)
(314,802)
252,707
(35,312,744)

(2,832,710)
(2,832,710)

(79,938,995)
(923,349)
7,898,733
(72,963,611)

1,196,039

644,004

10

1,840,053

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

923,349
(หน่วย : บาท)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

43,715,600
43,715,600

36,082,727
36,082,727

2,832,720
2,832,720

82,631,047
82,631,047

(41,442,643)
(412,993)
(41,855,636)

(35,075,032)
(175,617)
(35,250,649)

(2,832,710)
(2,832,710)

(79,350,385)
(588,610)
(79,938,995)

1,859,964

832,078

10

2,692,052

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

588,610

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษัทมี อาคารและอุปกรณ์ จานวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ ยงั
ใช้งานอยู่ ราคาทุ น ก่ อนหักค่ าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์ดังกล่ าวมี จานวน 105.88 ล้านบาท (2563 : จานวน
115.04 ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี

2564 201
50

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผูป้ ระเมินราคาอิสระ (บริ ษทั ที่ปรึ กษา เฟิ ร์ สสตาร์ จากัด) ได้ประเมินราคาที่ดินโดย
ใช้วิธีเปรี ย บเที ย บราคาตลาด (ทั้งนี้ ได้คานึ งถึงเกณฑ์การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและดีที่สุดแล้ว) พบว่าที่ดิน
มีราคาประเมินจานวน 72.24 ล้านบาท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 : เป็ นข้อมูลราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้สินอย่างเดียวกันและ
บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
ที่ดิน

ระดับ 1
-

ระดับ 2
72,240,000

ระดับ 3
-

(หน่วย : บาท)
รวม
72,240,000

ถ้า กลุ่ ม บริ ษัท วัด มู ล ค่ า ที่ ดิ น ภายหลังการรั บ รู ้ ร ายการด้ว ยวิธี ร าคาทุ น ราคาตามบัญ ชี ข องที่ ดิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้

ที่ดิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
16,470,500

รายงานประจำ�ปี

202 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)
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19. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่ องใช้สานักงาน
214,129
(29,199)
184,930
754,658
(170,330)
(391,929)
377,329

เครื่ องใช้สานักงาน
-

งบการเงินรวม
สานักงาน
ยานพาหนะ
8,021,449
273,327
(590,429)
(576,065)
7,128,282
1,198,117
1,946,042
(5,986,264) (1,244,605)
(806,558)
(360,111)
1,533,577
341,326
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สานักงาน
ยานพาหนะ
3,102,830
3,102,830
1,415,578
1,047,301
(2,913,670)
(638,075)
(195,249)
(191,762)
1,409,489
217,464

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น

งบการเงินรวม
2564
2563
2,404,904
469,796
60,000
944,756

(หน่วย : บาท)
รวม
8,021,449
487,456
(590,429)
(605,264)
7,313,212
3,898,817
(7,401,199)
(1,558,598)
2,252,232
(หน่วย : บาท)
รวม
3,102,830
3,102,830
2,462,879
(3,551,745)
(387,011)
1,626,953

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
436,324
66,290
60,000
186,000

รายงานประจำ�ปี

2564 203
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

20. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

รวม

2,906,332
60,000
2,966,332

-

2,906,332
60,000
2,966,332

(2,745,217)
(46,467)
(2,791,684)

-

(2,745,217)
(46,467)
(2,791,684)

174,648

-

174,648

ค่าตัดจาหน่ายที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

46,467
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

2,906,332
2,906,332

700,000
(700,000)
-

3,606,332
(700,000)
2,906,332

(2,717,332)
(27,885)
(2,745,217)

-

(2,717,332)
(27,885)
(2,745,217)

161,115

-

161,115

ค่าตัดจาหน่ายที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

27,885

รายงานประจำ�ปี

204 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

53
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

2,836,196
60,000
2,896,196

-

2,836,196
60,000
2,896,196

(2,727,446)
(38,124)
(2,765,570)

-

(2,727,446)
(38,124)
(2,765,570)

130,626

-

130,626

ค่าตัดจาหน่ายที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน:ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสะสม:ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

38,124

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

(หน่วย : บาท)

รวม

2,836,196
2,836,196

700,000
(700,000)
-

3,536,196
(700,000)
2,836,196

(2,703,745)
(23,701)
(2,727,446)

-

(2,703,745)
(23,701)
(2,727,446)

108,750

-

108,750

ค่าตัดจาหน่ายที่อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

23,701
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21. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ได้ทาบันทึ กความเข้าใจ (“MOU”) ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และสัญญาซื้ อขายหุ ้น (“SPA”)
ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2562 กับนายมัทเที ย เรโกซา และ นางมาร์ ตา เรโกซา (“ผูข้ าย”) ในการซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ัท ไอเอเอ็ม อิ น ดัส เทรี ย ล แอสเซท แมเนจเม้น ท์ จ ากัด (IAM Industrial Asset Management S.R.L.) จ านวน
42,500 หุ ้น โดยคิด เป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 85 จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม รวมเป็ นเงิ นลงทุน 3.36 ล้านยูโร (เทีย บเท่า 114.81
ล้านบาท) บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาเป็ นจานวน 150,000 ยูโร โดยให้ถือว่าเงินมัดจาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการชาระค่า
หุน้ ในสัญญาซื้อขายหุน้ ได้ตกลงกันว่าภาระผูกพันของบริ ษทั ในการดาเนินการซื้ อขายให้สาเร็ จเสร็ จสิ้ นนั้นต้องได้รับ
การอนุ มัติ ให้ ค วามเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น และ/หรื อ ได้รับ อนุ ญ าตจาก
หน่วยงานกากับดูแลหรื อหน่วยงานภาครัฐ หากการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูข้ ายตกลงที่จะคืนเงินมัดจา
เต็มจานวนให้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ การเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อนาเงินมาลงทุนในหุน้ สามัญของผูข้ าย ผูถ้ ือหุน้ ไม่ชาระเงินเพิ่ม
ทุนและสานักงาน กลต.ไม่อนุ ญาตให้ขายหุ ้นเพิ่มทุน (PP) จึงไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
และสัญญามีผลให้สัญญาสิ้ นสุ ดลงและผูข้ ายต้องคืนเงินมัดจาให้แก่บริ ษทั ต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ส่ งหนังสื อ ขอยกเลิ กสัญ ญาและขอรั บ เงิ นมัด จาคืน จากผูข้ าย แต่ท างผูข้ ายได้ฟ้ อ งร้ อ งต่อ
ศาลสมุทรปราการเรี ยกร้องให้ชาระค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือ ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การและฟ้องแย้งเรี ยกร้องให้โจทก์คืนเงิน
มัดจาแก่บริ ษทั แล้ว ทั้งนี้คดีความดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของศาลตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 44.2
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ผลขาดทุนจากการยกเลิกการลงทุนดังกล่าวจานวน
5.47 ล้านบาท เนื่องจากผูข้ ายปฏิเสธการจ่ายคืนเงินมัดจาดังกล่าวแก่กลุ่มบริ ษทั
22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อนื่
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
รวม

2564
11,470,800
19,241,677
10,177,318
1,193,205
297,491
433,906
42,814,397

2563
19,944,375
16,931,719
8,381,357
1,371,937
136,055
46,765,443

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,061,823
7,394,234
18,008,671
14,422,132
2,649,759
3,261,249
70,152
30,550
158,988
81,436
393,634
26,343,027
25,189,601
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สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ในขณะนั้น ได้ทาสัญ ญาว่า จ้า งบริ ษ ทั จากัด
แห่งหนึ่งเพื่อให้บริ การด้านกฎหมายแก่บริ ษทั จานวน 11 สัญญา และได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา 6 ราย เพื่อให้บริ การ
ที่ ปรึ กษาทางธุ รกิ จและทางกฎหมายแก่ บ ริ ษทั โดยบริ ษ ทั ได้รั บรู ้ ค่า บริ การดังกล่า วรวมจานวน 32.01 ล้านบาท
เป็ นค่า ใช้จ่า ยในงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จเฉพาะกิ จการสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2563 และได้รับรู ้ส่วนที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระจานวน 12.27 ล้านบาทเป็ นเจ้าหนี้ อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
บริ ษทั ได้ทาหนังสื อขอให้คู่สั ญญาซึ่ งให้บริ การด้านกฎหมายแก่บริ ษทั นาส่ งหลักฐานการปฏิ บตั ิงานให้กับ
บริ ษ ทั เพื่อ ใช้ป ระกอบการบันทึ ก บัญ ชี อย่า งเหมาะสม ซึ่ งบริ ษทั ไม่ไ ด้รั บ หลักฐานการปฏิ บตั ิ งานจากคู่สั ญ ญา
ในเดือนสิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อบอกเลิกสัญญาว่าจ้างและขอเรี ยกเงินคืนจากคู่สัญญา โดยคู่สัญญาได้แจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบว่าสัญญาการให้บริ การดังกล่าวมี ผลตามกฎหมายแล้วและได้ตอบปฏิ เสธการคืนเงิ นให้กับบริ ษั ท
ในเดือนกันยายน 2563 บริ ษทั ได้มอบหมายทนายความฟ้ องร้องคู่สัญญาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อศาลเพื่อให้ไ ต่สวนและ
พิสูจน์หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเรี ยกร้องให้คู่สัญญาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายจานวน 9.40 ล้าน
บาทพร้ อมดอกเบี้ ยคืนให้กบั บริ ษทั อย่างไรก็ตาม ในเดื อนธันวาคม 2563 คู่สัญญาได้ฟ้องร้องต่อศาลเรี ย กร้องให้
บริ ษทั ชาระค่าบริ การค้างชาระจานวน 12.00 ล้านบาท (แสดงรายการรวมอยู่ในรายการเจ้าหนี้ อื่น) พร้ อมดอกเบี้ ย
ให้กบั คู่สัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาเป็ น
เงินจานวน 12.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.0 – 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ได้มอบหมายทนายความดาเนินการอุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทาหนังสื อขอให้คู่สัญญาหลายราย ซึ่ งให้บริ การที่ปรึ กษาทางธุ รกิจและทางกฎหมายแก่
บริ ษทั นาส่ งหลักฐานการปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชี อย่างเหมาะสม ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้รับ
หลักฐานการปฏิบตั ิงานจากคู่สัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อบอกเลิ กสัญญาว่าจ้างและขอเรี ยก
เงินคืนจากคู่สัญญาจานวน 10.36 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว
ไม่พบว่ามีพยานหลักฐานที่จะแสดงว่าคู่สัญญาหลายรายดังกล่าวมิได้ทาหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่บริ ษทั หรื อไม่อย่างไร
และเห็นว่าบริ ษทั ไม่ควรดาเนิ นการฟ้ องร้องคดีดงั กล่าว เพราะมีความเสี่ ยงที่จะแพ้คดีและบริ ษทั อาจถูกคู่สัญญา
หลายรายฟ้องกลับเช่นกัน
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ในเดื อนพฤศจิ กายน 2564 เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ นท่านหนึ่ งได้ฟ้ องร้ องบริ ษัท ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด
(บริ ษทั ย่อย) ต่อศาลแพ่งเรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยดาเนินการรื้ อถอนทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตที่ดินของ
ผูฟ้ ้องร้อง และให้บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินชดเชยค่าเสี ยหายให้กบั ผูฟ้ ้อ งร้องอีกเดือนละ 100,000 บาท จนกว่าบริ ษทั ย่อยจะ
รื้ อถอนทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยเสร็ จสิ้ น (บริ ษทั ย่อยได้รับรู ้หนี้สินจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวในงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยโดยรวมอยู่ในบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) ในอดีตบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาใช้ที่ดินกับเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เดิม
และในเวลาต่อมากรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้ตกเป็ นของผูฟ้ ้องร้อง ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษทั ย่อยได้เจรจาขอจ่ายชาระค่าใช้
ที่ดิน กับ ผูฟ้ ้ อ งร้องในจานวนเงิน ที่เป็ นธรรม แต่ผู ฟ้ ้ องร้ องไม่ย อมรับในจานวนเงิ นดังกล่า ว ทั้งนี้ ผูบ้ ริ ห ารของ
บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างแต่งตั้งทนายความเพื่อต่อสู ้คดีในชั้นศาลต่อไป
23. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย

รายได้รับล่วงหน้า

2564
-

งบการเงินรวม

2563
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,173,063

24. เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

2564
45,000,000

2563
45,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

บริ ษทั เอเชี่ ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้กูย้ ืม เงินตามสัญญาจานวน 45.00
ล้านบาท กับบริ ษทั บียอนด์ แคปปิ ตอล จากัด มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และชาระดอกเบี้ยล่วงหน้า 6 เดือน
โดยบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายคืนเงินต้นภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
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ในเดื อ นธั น วาคม 2563 บริ ษัท บี ย อนด์ แคปปิ ตอล จ ากัด ซึ่ งเป็ นผู ้ใ ห้ เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นแก่ บ ริ ษัท ย่ อ ย
ได้ฟ้ อ งร้ องบริ ษัท ย่อยต่ อ ศาลจังหวัด สมุ ท รปราการเรี ย กร้ องให้ บ ริ ษัท ย่อ ยช าระหนี้ เงิ น กู้ยืม พร้ อ มทั้งค่ า ใช้จ่า ย
ในการทวงถามหนี้ จานวน 46.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3.00
ต่อ ปี โดยกล่า วหาว่า บริ ษ ัท ย่อ ยได้ทาผิด สั ญ ญากู ้ยืม เงิ น เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ย่อ ยไม่จ่า ยชาระคืน หนี้ เ งิ น กู ้ยืม เมื่ อ
ครบกาหนดตามสั ญ ญา ต่อ มาในเดื อ นมี น าคม 2564 บริ ษัท ย่อยได้ยื่น ค าให้การและฟ้ องแย้งต่อศาลศาลจังหวัด
สมุทรปราการ เรี ยกร้องให้ศาลพิพากษาว่า บริ ษทั ย่อยได้รับเงินกูย้ ืมเพียง 38.05 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยจึงมีหน้าที่ตอ้ ง
ชาระเงินกูย้ มื คืนเพียง 38.05 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั บียอนด์ แคปปิ ตอล จากัดยังกาหนดให้บริ ษทั ย่อยชาระเงินคืน
จานวน 45.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจากบริ ษทั ย่อยสาหรับระยะเวลา 6 เดือนคิดเป็ นร้อยละ 36.60
ต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกาหนดอย่างมาก รวมทั้งขอให้บริ ษทั บียอนด์ แคปปิ ตอล จากัด จดทะเบียน
ไถ่ถอนจานองหลักประกันให้กบั บริ ษทั ย่อย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ย่อย
ชาระเงินให้กับบริ ษทั บี ยอนด์ แคปปิ ตอล จากัด จานวน 45.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 11 เมษายน 2564 เป็ น
ต้นไปจนกว่าบริ ษทั ย่อยจะชาระเงิน พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.00 นับตั้งแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2563 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชาระเงิน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้มอบหมายให้ทนายความดาเนิ นการอุทธรณ์คดั ค้านคาพิพากษา
ศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์
25. ประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ออกจดหมายเลิ กจ้างพนักงานของบริ ษัทจานวน 33 คน
อย่างไรก็ตาม จดหมายเลิกจ้างฉบับดังกล่าวจะถือว่าเป็ นโมฆะ เนื่ องจากกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิรายการดังกล่าวเป็ น
กรรมการร่ วมซึ่ งไม่มีอานาจในการอนุ มตั ิรายการ ดังนั้น ทางบริ ษทั จึงออกจดหมายแจ้งให้พนักงานกลับเข้าทางาน
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ที่ออกจดหมายแจ้ง แต่พนักงานไม่กลับมาทางานภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงสิ้ นสุ ดสภาพ
การเป็ นพนั ก งานตามกฎหมาย พนั ก งานจึ ง ร้ อ งเรี ย นกับ ส านั ก งานสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน จั ง หวัด
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ต่อมา บริ ษทั ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริ งแก่สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับคาสัง่ แจ้งจากพนักงานแรงงานว่าบริ ษทั จะต้องจ่ายเงินชดเชยตาม
กฎหมายให้แก่พนักงานในกรณี เลิกจ้างเป็ นจานวน 14.64 ล้านบาท ทางผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาตั้งประมาณการหนี้ สิน
ดังกล่าวในงบการเงินปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 มี พนักงานบางส่ วนกลับเข้ามาทางานกับบริ ษทั จึงกลับรายการ
ประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงานจานวน 0.79 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
เรี ยบร้อยแล้วในปี 2564
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26. หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
2,533,932
6,783,334
2,533,932
6,783,334

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,394,995
2,565,894
226,919
1,621,914
2,565,894

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
6,783,334
7,905,798
3,898,817
215,585
(1,639,850)
(6,508,369)
(1,338,049)
2,533,932
6,783,334

ยอดคงเหลือต้นปี
ทาสัญญาเพิ่มในระหว่างปี
ยกเลิกสัญญา
จ่ายชาระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,565,894
2,724,619
2,462,879
(649,441)
(2,757,418)
(158,725)
1,621,914
2,565,894

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่า มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
1,469,120
1,424,859
2,893,979

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(200,043)
(160,004)
(360,047)

2564
สุ ทธิ
1,269,077
1,264,855
2,533,932

งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
444,000
1,389,000
1,833,000

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(79,226)
(131,860)
(211,086)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

สุ ทธิ
364,774
1,257,140
1,621,914
(หน่วย : บาท)

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

สุ ทธิ

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

สุ ทธิ

1,838,904
6,405,287
8,244,191

(511,008)
(949,849)
(1,460,857)

1,327,896
5,455,438
6,783,334

585,039
2,340,145
2,925,184

(117,111)
(242,179)
(359,290)

467,928
2,097,966
2,565,894
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ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ทาสั ญ ญาเช่ า กับ คู่ สั ญ ญาหลายแห่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะ
เครื่ องถ่ายเอกสาร และอาคารสานักงานกับบริ ษทั อื่นจานวน 4 สัญญา (2563 : จานวน 4 สัญญา) สัญญาเช่ากาหนดชาระ
ค่าเช่าเป็ นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 5,300 - 33,000 บาท (2563 : เดือนละ 22,000 - 42,059 บาท) โดยมีระยะเวลา
การเช่า 2-5 ปี (2563 : ระยะเวลาการเช่า 4-6 ปี )
27. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี เกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น
รวม

2564
4,159,203
369,740
4,528,943

2563
4,251,641
4,251,641

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
674,544
1,326,806
29,022
703,566
1,326,806

การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิ กจ้างหรื อเกษียณอายุต าม
ข้อ กาหนดของกฎหมายแรงงานสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 และสาหรั บ งวดระยะเวลาตั้งแต่ว นั ที่
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กาไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
(กาไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ขาดทุนจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
โอนออก
ยอดคงเหลือปลายงวด

2564
4,251,641
307,333
44,729
(52,710)
(382,217)
(9,573)
4,159,203

2563
2,946,318
109,137
17,305
205,404
103,979
1,349,913
(480,415)
4,251,641

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
1,326,806
76,933
12,599
15,612
(757,406)
674,544

2563
248,465
4,810
1,665
54,071
33,999
983,796
1,326,806
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การเปลี่ ย นแปลงมู ลค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานระยะยาวอื่ น สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 และสาหรั บงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
364,119
5,621
369,740
-

ภาระผูกพันผลประโยชน์ตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
28,536
486
29,022
-

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดงั นี้
อัตราคิดลด ณ วันสิ้นปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ

งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1.67-2.14%
3.50-5.00%

1.17%
3.50%

2.14%
5%

1.17%
3.50%

11.46-34.38%

11.46% - 34.38%

11.46% - 34.38%

11.46% - 34.38%

การเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐานในการประมาณการภาระผู กพัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้

ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 0.50%
ถ้าอัตราคิดลดลดลง 0.50%

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
2564
2563
2564
2563
(119,887)
(146,666)
(20,756)
(43,468)
126,124
138,469
21,870
41,406

ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1.00%
ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนลดลง 1.00%

234,104
(215,976)

123,374
(135,304)

41,800
(38,453)

39,859
(42,987)

ถ้าอัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพิ่มขึ้น 20.00%
ถ้าอัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 20.00%

(581,165)
722,402

(41,607)
41,122

(100,826)
126,290

(13,408)
13,264
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การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยไม่คิดลด มีดงั นี้
งบการเงินรวม

2564
716,957
1,436,726
2,849,092
5,002,775

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

2563
715,065
1,261,692
5,753,994
7,730,751

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
142,541
250,000
44,789
618,678
1,918,222
806,008
2,168,222

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ระยะเวลาถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์พ นัก งานของ
กลุ่มบริ ษทั ประมาณ 7-11 ปี ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ 9 ปี ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ)
28. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

1 กรกฎาคม
2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
138,489
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – กิจการอื่น
431,055
สิ นค้าคงเหลือ
84,837
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
131,730
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
39,272
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา – กิจการอื่น
(567,154)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
539,571
รวม
797,800

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

1 กรกฎาคม
2563
-

รับรู้ ในกาไร
หรื อขาดทุน
(138,489)
(449,310)
(84,837)
(131,730)
(581,898)
567,154
(539,571)
(1,358,681)

งบการเงิ นรวม
รับรู้ ในกาไรขาด 31 ธันวาคม
รับรู้ ในกาไร รับรู้ ในกาไรขาด
ทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2563
หรื อขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(18,255)
18,255
(542,626)
517,201
(11,153,900)
(101,247)
(560,881)
434,209
(11,153,900)

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม
2564
(11,179,325)
(101,247)
(11,280,572)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
รับรู้ ในกาไร รับรู้ ในกาไรขาด 31 ธันวาคม
รับรู้ ในกาไร รับรู้ ในกาไรขาด 31 ธันวาคม
หรื อขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2563
หรื อขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2564
(439,744)
(439,744)
439,744
(1,008)
(1,008)
(439,744)
(439,744)
438,736
(1,008)
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กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการสิ นทรั พ ย์ภ าษีเงิ นได้รอตัด บัญ ชี โดยหักกลบกับหนี้ สิ นภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณี ที่สินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่ วยภาษีเดียวกันและถูกจัดเก็บภาษี
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ดังนี้

จานวนเงินที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์/
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม

2564

งบการเงินรวม

(11,280,572)
(11,280,572)

2563

(560,881)
(560,881)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(1,008)
(1,008)

(439,744)
(439,744)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

2564
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
- หมดอายุในอีก 1 ปี
- หมดอายุในอีก 2 -13 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

งบการเงินรวม

2,914,877
23,001,648
72,261,014
98,177,539

2563

2,914,877
14,521,490
51,669,126
69,105,493

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,914,877
18,712,069
53,554,049
75,180,995

2,914,877
13,268,308
44,640,731
60,823,916

สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นภาษีเ งิ นได้ร อการตัดบัญชี ข องเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยที่ กลุ่มบริ ษ ทั ไม่ได้รั บรู ้ ไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย

สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
- บริ ษทั ย่อย
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
2563

20,259,439
20,259,439

6,040,485
6,040,485
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29. ทุนเรื อนหุน้

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ลดทุนในระหว่างงวด
เพิ่มทุนในระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เพิ่มทุนระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มทุนระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จานวนหุ้น
(หน่วย : หุ้น)
538,374,522
1,076,749,044
1,615,123,566
250,000,000
1,865,123,566

จานวนเงิน
(หน่วย : บาท)
269,187,261
538,374,522
807,561,783
125,000,000
932,561,783

จานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

จานวนเงิน
(หน่วย : บาท)

1,613,722,797
(1,074,881,352)
1,883,843,904
2,422,685,349
1,608,600,000
4,031,285,349

806,861,399
(537,440,676)
941,921,952
1,211,342,675
804,300,000
2,015,642,675

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
(หน่วย : บาท)
154,863,095
154,863,095
22,500,000
(2,777,422)
174,585,673

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ้น
(หน่วย : บาท)
(430,699,618)
(430,699,618)
(430,699,618)

รวม
(หน่วย : บาท)
424,050,356
107,674,904
531,725,260
147,500,000
(2,777,422)
676,447,838

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 537,440,676.00 บาท จาก 806,861,398.50 บาท เป็ น 269,420,722.50
บาท โดยการตัดหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 1,074,881,352 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.50 บาท คงเหลือหุน้ ไว้ 466,923 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ DIMET-W3 มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 941,921,952.00 บาท จากจ านวน 269,420,722.50 บาทเป็ น
1,211,342,674.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวนไม่เกิน 1,883,843,904 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
- จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจานวนไม่เกิน 1,883,843,904 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังนี้
1) จานวนไม่เกิน 1,076,749,044 หุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในอัตราส่ วน
1 หุน้ เดิมต่อ 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณี ที่มีเศษหุน้ จากการคานวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท
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2) จานวนไม่เกิน 806,553,591 หุ ้น เพื่อรับรองการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4 (DIMET-W4)
ที่ เสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ ได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ได้จองซื้ อและชาระเงินค่าจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 1.335 หุ ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ DIMET-W4 (ในกรณี มีเศษของหุ ้นให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้
3) จานวนไม่เกิน 541,269 หุ ้น เพื่อรับรองการปรับสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั DIMET-W3
เนื่องจากการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ ้น Right Offering ในราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) จานวน
ไม่เกิ น 806,553,591 หน่ วย ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ ได้จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (Right Offering)
ในอัตราส่ วนการจัดสรร 1.335 หุ ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเ ศษหุ ้น จากการคานวณ
ให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิหน่วยละ 0 บาท และอัตราส่ วนการใช้สิทธิคือ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มี
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ที่ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุน้
บริ ษ ัท ได้ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นต่ อกรมพัฒ นาธุ ร กิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์เมื่ อ วัน ที่
1 ตุลาคม 2563 สาหรับการลดทุนจดทะเบียนและเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สาหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมจานวน 1,076,749,044 หุ ้น
หุ ้ น สามัญ ดังกล่ าวมี มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ ้ น ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น
107,674,904.40 บาท และได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (DIMET-W4)
จานวน 806,553,591 หน่ วย ให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มของบริ ษัท ที่ ได้จองซื้ อและช าระราคาค่ าจองซื้ อหุ ้ นสามัญ เพิ่ มทุ น
ของบริ ษทั
บริ ษัท ได้ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้วจากจ านวน 269,187,261.00 บาท เป็ นจานวน
807,561,783 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จานวน 804,300,000.00 บาท จากจานวน 1,211,342,674.50 บาทเป็ น
2,015,642,674.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,608,600,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้บุคคลในวงจากัดจานวน 1,608,600,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.59 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 949,074,000.00 บาท
บริ ษ ทั ได้ดาเนิ น การเปลี่ ย นแปลงทุน จดทะเบีย นต่อกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์เ มื่ อ วัน ที่
30 ธันวาคม 2564 สาหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้บุคคลในวงจากัด จานวน 250,000,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.59 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 147,500,000.00 บาท
บริ ษัท ได้ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้วจากจานวน 807,685,998.00 บาท เป็ นจานวน
932,561,783.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุ ้นสามัญ (DIMET-W3)
เมื่ อวัน ที่ 20 เมษายน 2563 บริ ษ ัทได้อ อกใบส าคัญ สิ ท ธิ (DIMET-W3) ให้ แ ก่ ผู ้ถือหุ ้ น เดิ มจานวน 466,923
หน่วย โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (DIMET-W3) มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
-

เป็ นแบบระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ
อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 2 ปี
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 20 เมษายน 2563
อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1.8679 หุ ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.3479 บาทต่อหุน้
กาหนดการใช้สิทธิ ทุกวันที่ 20 ของเดือนพฤษภาคม สิ งหาคม พฤศจิกายนและกุมภาพันธ์ และวันใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ (DIMET-W3) ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใช้สิ ท ธิ มี จานวน
466,923 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุ ้นสามัญ (DIMET-W4)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้ออกใบสาคัญสิ ทธิ (DIMET-W4) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจานวน 806,553,450
หน่วย โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (DIMET-W4) มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
- เป็ นแบบระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้ และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ
- อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี
- วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 16 พฤศจิกายน 2563
- อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุน้
- ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุน้
- กาหนดการใช้สิทธิ ทุกวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของทุกปี วันใช้
สิ ทธิครั้งแรกคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3
ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ (DIMET-W4) ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ มี จ านวน
806,553,450 หน่วย
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การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการบริ ห ารทุ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท นั้ น เพื่ อ ดารงไว้ซ่ึ งความสามารถใน
การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
อื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้ห รื อปรั บโครงสร้ างของทุน กลุ่ มบริ ษทั อาจปรั บนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้กับผู ้ถือหุ ้น
การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
30. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายเงินปันผลได้
31. (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(รายได้)ค่ า ใช้จ่า ยภาษี เงิ น ได้ที่ รั บ รู ้ ในขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และส าหรั บ งวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
220,940
(434,209)
(434,209)

1,358,681
1,579,621

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

(438,736)
(438,736)

439,744
439,744
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ความสัมพันธ์ระหว่าง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ขาดทุนทางบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

ขาดทุนทางบัญชี

งบการเงินรวม
2564
2563
(89,687,108) (50,941,661)

20%
อัตราภาษีที่ใช้
(17,937,422)
ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 11,729,458
ผลแตกต่างชัว่ คราวงวดก่อนที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(793,259)
379,708
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคานวณกาไรทางภาษี
โอนกลับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
6,187,306
ผลขาดทุนจากการดาเนินงานสาหรับงวด
(434,209)
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(58,145,786) (35,576,085)

20%
(10,188,332)
6,555,969

20%
(11,629,157)
8,621,932

20%
(7,115,217)
520,399

(1,908,038)
1,257,268
848,852
5,013,902
1,579,621

39,605
2,528,884
(438,736)

(2,782,451)
6,059,505
3,757,508
439,744

อัตราภาษีที่บงั คับใช้
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
- กาไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
- กาไรส่วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดอัตราภาษีเงินได้ 50%

31 ธันวาคม
2563

30 มิถุนายน
2563

20%

20%

10%

10%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รั บรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับ
งวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวกับ
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรจากการตีราคาที่ดิน
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม

11,153,900
11,153,900

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
-

-

-
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32. ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารขาดทุนสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายในระหว่างงวด
สาหรับกาไรต่อหุ ้นปรับลด จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ ออกและชาระแล้วได้ปรั บปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
เทียบเท่า ปรั บลดโดยสมมติ ว่าหุ ้นสามัญเทีย บเท่า ปรั บลดได้แ ปลงเป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมด ซึ่ งคานวณจากจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็ นหุ ้นสามัญ
โดยสมมติว่าหากนาเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมาซื้ อหุ ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาด
หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด ได้แก่ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในกรณี ที่ราคาตามสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มี
มูลค่าต่ากว่าราคาตลาด
การคานวณกาไรต่อหุ ้นปรับลดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยสมมติว่ามีการออกหุ ้นสามัญจาก
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดนั้นแสดงผลลัพธ์เป็ นกาไรต่อหุน้ ที่ไม่ปรับลดลง
33. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
33.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2564
96,084
154,801,195
23,185,019
23,601

2563
107,034
62,130,861
9,749,961
23,439

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
49,875
50,289
147,681,025
58,385,356
23,132,044
9,720,826
23,601
23,439

178,105,899

72,011,295

170,886,545

งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจาไม่เกิน 3 เดือน
รวม

68,179,910
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33.2 รายการไม่กระทบเงินสด

ซื้ออุปกรณ์ไม่ได้จ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายยังไม่ได้ชาระ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
โอนลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันมาสุทธิกบั
หนี้สินตามสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดินส่วนที่ตีราคาเพิ่มไปยังส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
126,729
2,462,879
-

งบการเงินรวม
2564
2563
126,729
215,585
24,166,564
4,202,213
55,769,500

-

4,040,285

-

-

-

-

33.3 หนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับ
งวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

1 มกราคม 2564 รายการเงินสด
23,661,444
(2,452,696)
2,800,000
45,000,000
6,783,334
78,244,778

(6,498,913)
(8,951,609)

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
3,889,361
3,889,361

ผลต่างจากการ
ยกเลิกสัญญาเช่า โอนออก
(21,208,748)
(1,639,850)
(1,639,850)

31 ธันวาคม
2564
-

(21,208,748)

2,800,000
45,000,000
2,533,932
50,333,932

(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจากบุ ค คลและกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

1 กรกฎาคม 2563
16,871,757
25,031,000

รายการเงินสด
(16,871,757)
(1,734,252)

2,800,150
43,002,740
7,905,798
95,611,445

(150)
1,997,260
(1,122,464)
(17,731,363)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
364,696
364,696

31 ธันวาคม 2563
23,661,444
2,800,000
45,000,000
6,783,334
78,244,778
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(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2564
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

9,500,000
2,565,894
12,065,894

รายการเงินสด

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

(2,000,000)
(2,757,418)
(4,757,418)

ผลต่างจากการ
ยกเลิกสัญญาเช่า 31 ธันวาคม 2564

2,462,879
2,462,879

(649,441)
(649,441)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจากบุ ค คลและกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

1 กรกฎาคม 2563
16,871,757

รายการเงินสด
(16,871,757)

9,500,150
2,724,619
29,096,526

(150)
(158,725)
(17,030,632)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
-

7,500,000
1,621,914
9,121,914
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
9,500,000
2,565,894
12,065,894

34. ผลประโยชน์ของพนักงาน
34.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ค่า ใช้จ่า ยผลประโยชน์ข องพนักงานสาหรั บ
การจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นจานวน 0.21 ล้านบาทและจานวน 0.55 ล้านบาทในงบการเงิน
รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ ตามลาดับ (ส าหรั บ งวดระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึ งวัน ที่
31 ธันวาคม 2563 : จานวน 0.27 ล้านบาทและจานวน 0.40 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามลาดับ)
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34.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษียณอายุตามข้อกาหนด
ของกฎหมายแรงงาน ดังนี้

ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
รวมส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
(กาไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

307,333
44,729
352,062

109,137
17,305
126,442

76,933
12,599
89,532

4,810
1,665
6,475

(52,710)
(382,217)
(434,927)
(82,865)

205,404
103,979
1,349,913
1,659,296
1,785,738

15,612
(757,406)
(741,794)
(652,262)

54,071
33,999
983,796
1,071,866
1,078,341

รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรื อเกษีย ณอายุสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และสาหรั บ งวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงรวมอยู่ใน
รายการประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
128,509
71,715
59,335
31,636
99,595
23,091
64,623
352,062
126,442

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,665
1,426
23,483
4,810
64,623
89,532
6,475

34.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกาไรหรื อขาดทุนเป็ น
จานวน 0.37 ล้านบาท และจานวน 0.03 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตามลาดับ
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35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายบางรายการสามารถนามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็จรู ปและ
งานระหว่างทา
ซื้อสิ นค้าสาเร็จรู ป
วัสดุและวัตถุดิบใช้ไป
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าบริ การ
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าขนส่ง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายรับประกันคุณภาพสิ นค้า
ค่าปรับ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่านายหน้า

งบการเงินรวม
สาหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2563
สาหรับปี
ถึงวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
3,663,751
217,699
91,253,954
811,800
39,286,293
3,983,239
4,042,698
57,748,398
2,207,679
429,059
1,471,128
1,926,554
1,874,543
878,242
460,221
7,629,841
2,755,510
670,856
670,384
1,721,208
1,650,843

1,141,869
1,265,694
34,725,671
22,689,783
69,345
1,128,811
2,099,209
33,314,862
4,133,987
4,023,980
3,538,798
2,351,127
1,184,924
464,981
335,545
1,509,427
4,941,122
77,349
690,524
588,048

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวด
สาหรับปี
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
สิ้นสุดวันที่
1 กรกฎาคม 2563
31 ธันวาคม
ถึงวันที่
2564
31 ธันวาคม 2563
4,703,127
104,874,606
13,297,922
35,000,000
2,051,000
20,693,931
3,709,801
923,349
13,037,957
(4,899,129)
82,979
903,010
412,628
6,752,881
292,997
1,127,817

2,034,190
23,026,424
4,523,894
7,261,961
69,345
777,074
834,182
9,479,745
2,595,523
3,654,583
901,928
34,295
784,796
-
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36. วงเงินสิ นเชื่อสถาบันการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาว

2564
2563
วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
50.06
(23.38)
26.68

กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้นาเครื่ อ งจัก รที่ เ ป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษ ทั ย่อ ยตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 18
เงินฝากธนาคารตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อดังกล่าว
37. ส่ วนงานดาเนิ นงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้ระบุส่วนงานดาเนิ นงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวได้รับ
การสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานเป็ นประจาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั จาแนกส่ วนงานดาเนินงานตามลักษณะของธุรกิจที่ดาเนิ นการ โดยกลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานดาเนิ นงาน
รวม 5 ส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายสี ส่ วนงานการให้บริ การรับเหมาก่ อสร้าง ส่ วนงาน
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ส่ วนงานให้บริ การบารุ งรักษาและส่ วนงานอื่น
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน โดยพิจารณาจากกาไรขั้นต้นของส่ วนงานโดยไม่ได้รวม
รายการรายได้อื่น ดอกเบี้ ยรับ กาไร(ขาดทุน)จากการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางต่าง ๆ และต้นทุนทาง
การเงินในการวัดผลกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน

ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย

บริ การรับเหมาก่อสร้าง
2564
2563
0.35
(0.44)

ผลิตและจาหน่ายสี
2564
2563
1.96
1.04
-

บริ การรับเหมาก่อสร้าง
2564
2563
-

จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2564
2563
-

-

-

งบการเงินรวม
บริ การบารุ งรักษา
2564
2563
1.32
0.40

2564
-

ส่วนงานอื่น

-

2563

งบการเงินรวม
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริ การบารุ งรักษา
2564
2563
2564
2563
0.37
5.18
(0.78)
3.24

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการที่มีสาระสาคัญของแต่ละส่ วนงานกับจานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั

รายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

ผลิตและจาหน่ายสี
2564
2563
139.19
57.25
28.19
8.22
2563
1.10
0.73

ส่วนกลาง
2564
2563
1.14
0.65
0.05
0.01

2564
2.34
0.93

ส่ วนงานอื่น

ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

2564
4.33
0.05

2564
141.90
28.34
3.66
(25.46)
(38.69)
(52.94)
(0.81)
(3.79)
(89.69)

2563
63.88
11.75
1.08
(9.22)
(27.99)
(21.59)
(4.97)
(50.94)

รวม

2.09
0.01

2563

(หน่วย : ล้านบาท)

รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายสิ นค้ากับลูกค้ารายใหญ่จานวน 2 ราย
เป็ นจานวนเงิน 87.38 ล้านบาท จากส่ วนงานผลิตและจาหน่ายสี (สาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : กลุ่มบริ ษทั มี รายได้จากการขายสิ นค้ากับลูกค้ารายใหญ่จานวน 1 รายเป็ นจานวนเงิน
26.68 ล้านบาทจากส่ วนงานผลิตและจาหน่ายสี )
38. รายได้
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจาแนกรายได้และข้อมูลรายได้ที่เปิ ดเผยตามส่ วนงานดาเนิ นงานสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดงั นี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ส่วนงานดาเนิ นงาน
ผลิตและจาหน่ายสี
2564
2563

บริ การรับเหมา
ก่อสร้าง
2564
2563

จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2564
2563

บริ การบารุ งรักษา
2564
2563

ส่วนงานอื่น
2564
2563

2564

รวม

2563

รายได้จากลูกค้าภายนอก

139.19

57.25

-

0.35

-

-

0.37

5.18

2.34

1.10

141.90

63.88

รายได้จาแนกตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิโดย
- เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวม

139.19
139.19

57.25
57.25

-

0.35
0.35

-

-

0.37
0.37

5.18
5.18

2.34
2.34

1.10
1.10

141.53
0.37
141.90

58.35
5.53
63.88

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจานวนเงินของราคาของรายการที่ได้ปันส่ วนให้กบั ภาระที่ ตอ้ งปฏิบตั ิที่ยงั ไม่เสร็ จสิ้ น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มีดงั นี้
2564
1,023,763
39,946,056
40,969,819

การให้บริ การบารุ งรักษา
การขายพลังงานไฟฟ้า
รวม

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

2563
300,000
42,364,132
42,664,132

บริ ษทั คาดว่าจะรับรู ้จานวนเงินของราคาของรายการที่ได้ปันส่ วนให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่ยงั ไม่เสร็ จสิ้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นรายได้ในงวดอนาคตดังนี้

การให้บริ การบารุ งรักษา
การขายพลังงานไฟฟ้า
รวม

ปี 2565
403,757
2,349,768
2,753,525

งบการเงินรวม
ปี 2566
ปี 2567 ขึ้นไป
403,757
216,249
2,349,768
35,246,520
2,753,525
35,462,769

(หน่วย : บาท)

รวม
1,023,763
39,946,056
1,011,756
40,969,8192,329,263

3

39,597,479

รายงานประจำ�ปี
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บริ ษทั คาดว่าจะรับรู ้จานวนเงินของราคาของรายการที่ได้ปันส่ วนให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่ยงั ไม่เสร็ จสิ้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นรายได้ในงวดอนาคตดังนี้

การให้บริ การบารุ งรักษา
การขายไฟฟ้า
รวม

ปี 2564
300,000
2,353,563
2,653,563

งบการเงินรวม
ปี 2565
ปี 2566 ขึ้นไป
2,353,563
37,657,006
2,353,563
37,657,006

(หน่วย : บาท)

รวม
300,000
42,364,132
42,664,132

จานวนรายได้ที่บริ ษทั รับรู ้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

การให้บริ การก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2563

58,731

-

สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 และสาหรั บงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึ งวันที่
31 ธันวาคม 2563 ไม่มีจานวนรายได้ที่บริ ษทั รับรู ้ที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่ได้ปฏิบตั ิเสร็ จแล้วในงวดก่อน
39. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงินที่ สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านเครดิต
และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาเข้าทาธุรกรรมทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ตาม
ความเหมาะสมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อลดผลกระทบของความเสี่ ยง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่ จะ
ประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ ยงด้านตลาด
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงด้านตลาด ซึ่ งประกอบด้วยความเสี่ ยงด้านสกุลเงิน ความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยและความเสี่ ยงด้านราคาอื่น

42,938,498

รายงานประจำ�ปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ ยงด้านสกุลเงิน
ความเสี่ ยงด้านสกุ ลเงิ นเป็ นความเสี่ ยงที่ มูลค่า ยุติธรรมหรื อกระแสเงิ นสดในอนาคตของเครื่ องมื อทาง
การเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีรายการ
ค้ากับ เงิ น สดในมื อ และเจ้า หนี้ การค้า ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารได้บ ริ ห ารความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยนโดยเข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย

สกุลเงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์

2564
-

หนี้สิน

42,418

2564
-

งบการเงินรวม

(หน่วย : เงินตราต่างประเทศ)

สิ นทรัพย์
33,831
85

2563

หนี้สิน

22,136

(หน่วย : เงินตราต่างประเทศ)
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
2563
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
2,490
85
-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสาหรับความเสี่ ยงด้านสกุลเงินที่จะมีผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุน มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
กาไรก่อนภาษีเงินได้จะเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วแข็งค่าขึ้น 3%
ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วอ่อนค่าลง 3%
ถ้าสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วแข็งค่าขึ้น 3%
ถ้าสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วอ่อนค่าลง 3%

สาหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
สาหรับปี
1 กรกฎาคม 2563
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
ถึงวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

-

(31,406)
31,406

6
(6)

(15,492)
15,492

-

(1,844)
1,844

สาหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563

-

5
(5)
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ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัต ราดอกเบี้ ยเป็ นความเสี่ ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมือ
ทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาด
กลุ่มบริ ษทั มี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่ งกาหนดให้จ่ายชาระดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังนั้นกลุ่ม
บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาด
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสาหรับความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุน มีดงั นี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของกิจการ
กาไรก่อนภาษีเงินได้จะเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564

ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.5%
ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลง 0.5%

-

สาหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563

(0.03)
0.03

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564

สาหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563

-

ความเสี่ ยงด้านราคา
ความเสี่ ยงด้านราคาเป็ นความเสี่ ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมือทางการเงินจะ
มีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในหุ ้นสามัญซึ่ งไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมี ความ
เสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนอันเนื่องมาจากมูลค่าในอนาคตของเงินลงทุนในหุ ้นสามัญดังกล่าว
ข้อมู ลการวิเคราะห์ ค วามอ่อนไหวสาหรั บ ความเสี่ ย งด้านราคาของเงิ นลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ซึ่ งไม่ ไ ด้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันของเครื่ องมือทางการเงินซึ่ ง
ทาให้เกิดผลขาดทุนทางการเงินต่อกลุ่มบริ ษทั
มูลค่ าตามบัญชี ข้ นั ต้นของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรั พ ย์ตามสั ญญาและผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุซ่ ึงคานวณโดยใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่งระบุอตั ราการกันสารองคงที่โดยขึ้นอยู่กบั จานวนวันที่คา้ ง
ชาระเกิ นกาหนดของลูกหนี้ การค้า โดยพิจารณาจากข้อมู ลผลขาดทุนด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ต และ
ปรั บปรุ งให้สอดคล้องกับปั จจัยทางเศรษฐกิ จมหภาคที่ มีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายชาระของลูกหนี้
การค้าในอนาคต มีดงั นี้

-

รายงานประจำ�ปี
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งบการเงินรวม
จานวนวันที่คา้ งชาระเกินกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยังไม่ถึง
เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ
กาหนดชาระ
1 ถึง 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
0.11%-12.22% 0.16%-33.33% 2.39%-100.00% 2.13%-100.00%
100.00%

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของลูกหนี้การค้า
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสินทรัพย์ตามสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของลูกหนี้การค้า
มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ตามสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รวม

15,992,304
148,787

5,920,497
38,112

374,151
-

1,488,829
-

60,336,348
4,078,636

84,112,129
4,265,535

587,651

1,079,791

345,479

1,099,152

64,414,984

67,527,057

งบการเงินรวม
จานวนวันที่คา้ งชาระเกินกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึง
เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
กาหนดชาระ
1 ถึง 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
0.05%-5.76% 0.08%-18.61% 1.36%-45.98% 20.37%-68.29%
100%

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย : บาท)

26,490,427
4,169,914

7,507,266
-

41,063

39,003

ยังไม่ถึงกาหนด
ชาระ
2.20%-7.70%

40,356,097
-

(หน่วย : บาท)

รวม

5,144,491
-

15,746,860
-

95,245,141
4,169,914

4,252,948

15,746,860

20,079,874

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนวันที่คา้ งชาระเกินกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
1 ถึง 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
6.22%-12.54% 29.79%-50.29% 19.15%-62.08%
100.00%

(หน่วย : บาท)

รวม

มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของลูกหนี้การค้า

25,027,378

11,480,760

1,372,590

5,227,408

34,619,299

77,727,435

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1,097,825

2,066,543

653,086

1,883,178

20,609,115

26,309,747

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนวันที่คา้ งชาระเกินกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกาหนด เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ เกินกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ชาระ
1 ถึง 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
0.14%-0.38% 0.69%-8.91% 13.85%-45.98% 20.37%-68.29%
100%

(หน่วย : บาท)

รวม

มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของลูกหนี้การค้า

19,586,767

5,926,698

1,147,815

47,111,045

16,549,424

90,321,749

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

41,331

170,528

183,844

21,393,481

16,549,424

38,338,608

รายงานประจำ�ปี
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ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเป็ นความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั จะประสบกับความยากลาบากในการชาระคืนภาระ
ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงิน ซึ่งต้องชาระด้วยเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาหนดของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ตามจานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่คิดลด มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

1,067,698
40,660,240
2,800,000
45,000,000
1,469,120

1,424,859

งบการเงินรวม
เกิน 5 ปี
-

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาตามบัญชี

1,067,698
40,660,240
2,800,000
45,000,000
2,893,979

1,067,698
40,660,240
2,800,000
45,000,000
2,533,932
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

10,522,023
46,828,176
2,800,000
424,930
45,000,000
1,838,904

6,405,287

งบการเงินรวม
เกิน 5 ปี
-

รวม

ราคาตามบัญชี

10,522,023
46,828,176
2,800,000
424,930
45,000,000
8,244,191

10,522,023
46,828,176
2,800,000
424,930
45,000,000
6,783,334

ไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

15,763,158
25,720,254
444,000

1,389,000

-

15,763,158
25,720,253
1,833,000

(หน่วย : บาท)
ราคาตามบัญชี
15,763,158
25,720,253
1,621,914
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(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

44,222,957
25,189,602
585,039

2,340,145

-

44,222,957
25,189,602
2,925,184

ราคาตามบัญชี
44,222,957
25,189,602
2,565,894

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ให้คานิ ยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ น
ราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พ ย์ หรื อราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้ สิ นในรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ มีการวัดมูลค่า โดยไม่ คานึ งว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรื อได้มาจากการ
ประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกาหนดให้บริ ษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการวัด มู ลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดังกล่าวกาหนดหรื ออนุญาตให้ทาการวัดมูลค่ายุติธรรมหรื อต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็ น 3 ระดับตามประเภท
ของข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 : เป็ นข้อมูลราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกันและบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาด
นั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
2563
2564
2563

0.03
47.27
14.36

0.03
46.03
16.41

0.03
45.73
14.36

0.03
45.73
16.41

ลาดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมิน

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

วิธีราคาตลาด
วิธีปรับปรุ งมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
วิธีคิดลดกระแสเงินสด
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ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่จดั ประเภทในระดับ 3 ของลาดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม มีดงั นี้
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน

งบการเงินรวม
2564
5.25%
2.00%-10.00%
16.21%
20.00%

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
อัตราการเติบโตของยอดขาย
อัตรากาไรขั้นต้น
ส่วนลดจากการขาดสภาพคล่อง

2563
10.24%
5.00%
11.10%
20.00%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5.25%
10.24%
2.00%-10.00%
5.00%
16.21%
11.10%
20.00%
20.00%

ความอ่อนไหวของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
2564
2563
2564
2563

เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน
ถ้าอัตราต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึ้น 0.25%
ถ้าอัตราต้นทุนทางการเงินลดลง 0.25%

(819,085)
845,442

(1,100,000)
1,210,000

(819,085)
845,442

(1,100,000)
1,210,000

ถ้าอัตราการเติบโตของยอดขายเพิม่ ขึ้น 5%
ถ้าอัตราการเติบโตของยอดขายลดลง 5%

4,866,146
(4,876,276)

2,100,000
(3,500,000)

4,866,146
(4,876,276)

2,100,000
(3,500,000)

ถ้าอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1%
ถ้าอัตรากาไรขั้นต้นลดลง 1%

9,701,521
(9,711,652)

20,000
(20,000)

9,701,521
(9,711,652)

20,000
(20,000)

ถ้าอัตราส่วนลดจากการขาดสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 5%
ถ้าอัตรส่วนลดจากการขาดสภาพคล่องลดลง 5%

(1,527,560)
1,517,430

(1,025,000)
1,025,000

(1,527,560)
1,517,430

(1,025,000)
1,025,000

มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
2564

รายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

ราคา
ตามบัญชี

มูลค่า
ยุติธรรม

2,800,00
45,000,000

2,757,025
45,000,000

งบการเงิ น รวม
2563
ราคา
มูลค่า
ตามบัญชี
ยุติธรรม
2,800,000
45,000,000

2,817,458
43,239,130

ลาดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 2
(หน่วย : บาท)

รายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
2564
2563
ราคา
มูลค่า
ราคา
มูลค่า
ตามบัญชี
ยุติธรรม
ตามบัญชี
ยุติธรรม
7,500,000

7,384,888

9,500,000

9,559,233

ลาดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม
ระดับ 2
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สาหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน ลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้า ราคาตามบัญชีมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น ใช้วิธีคิดลดกระแสเงิน สด โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบนั สาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันปรับปรุ งด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตของบริ ษทั

41. สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุน เมื่ อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ าหรื อพลังงานไฟฟ้ าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะหรื อเชื้ อเพลิงจากขยะ
ซึ่ งได้รับการส่ งเสริ มตามมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยได้รับสิ ทธิ
และประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ตามที่
กาหนดไว้ในบัต รส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ เริ่ มมี รายได้จากการประกอบกิ จการนั้น
ในฐานะที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละ
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้เริ่ มกระบวนการผลิตจากสิ ทธิพิเศษดังกล่าว
42. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
42.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยจานวน 1 สัญญา
โดยมีระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การเดือนละ 40,000 บาท (2563 : เดือนละ 15,500
- 44,000 บาท)
42.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างบริ การรักษาทาความสะอาด
กับบริ ษทั แห่งหนึ่งโดยมีระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การเดือนละ 17,100 บาท
42.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึ กษางานด้านโรงไฟฟ้ าใน
ทุ กโครงการของบริ ษัทจานวน 1 สั ญญา โดยมี ระยะเวลา 1 ปี บริ ษัทมี ข อ้ ผูกพันที่ ต้องจ่ายค่ าบริ การเดื อนละ
20,619 บาท
42.4 ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันคงเหลือจากการทาสัญญาซื้ อขายและอนุ ญาต
ให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจ้างทาเว็บไซต์กบั บริ ษทั แห่ง หนึ่ งจานวน 712,000 บาท และสัญญา
ดู แลบารุ งรั กษาระบบคอมพิ วเตอร์ กับบริ ษัทแห่ งหนึ่ ง โดยมี ระยะเวลา 1 ปี บริ ษ ัทมี ข อ้ ผูกพันที่ ต้องจ่าย
ค่าบริ การเดือนละ 20,000 บาท (2563 : จานวน 1 สัญญา ค่าบริ การเดือนละ 20,000)
42.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึ กษาด้านกฎหมายจานวน 2 สัญญา บริ ษทั
มี ข ้อผูกพัน ที่ ต้องจ่ายค่าบริ การเดื อนละ 50,000 บาท และอัตราชัว่ โมงละ 7,000 บาท (2563 : จานวน 1
สัญญา ค่าบริ การเดือนละ 50,000 บาท)
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42.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาสิ ทธิ การผลิต จาหน่ายและการช่วยเหลือ
ทางเทคนิคจากต่างประเทศ 2 แห่ง ดังนี้
สั ญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยกั บ บริ ษ ัท Valspar Paint (เดิ ม ชื่ อ Wattyl) ของประเทศ
ออสเตรเลีย ในการผลิตและจาหน่ายสี เคลือบไม้และสี ทาอาคาร สัญญานี้ จะครบกาหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ ในอัตราร้อยละของราคาขายสุ ทธิ แต่ไม่น้อยกว่า
จานวนขั้นต่ายกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2560 บริ ษัท ได้เข้า ท าสั ญ ญาส าหรั บ ระยะเวลา 5 ปี ระหว่ า งบริ ษ ัท และ
Carboline International Corporation ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อผลิตและจาหน่ายสารเคลือบสี
ธรรมดา สารเคลือบสี และสี ป้องกันอัคคีภยั โดยบริ ษทั ต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ ในอัตราร้อยละของ
ราคาขายสุ ทธิแต่ไม่นอ้ ยกว่าจานวนขั้นต่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา
42.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึ กษาผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและจัดทาเงินเดือน
ระยะเวลา 1 ปี กับ บริ ษัท 2 แห่ ง จานวน 3 สั ญญา บริ ษัทมี ภาระผูกพันคงเหลื อจากการทาสั ญญาจานวน
50,000 บาทและค่าบริ การเดือนละ 70-75 บาทต่อคน แต่ไม่นอ้ ยกว่าจานวนขั้นต่าที่ระบุไว้ในสัญญา
42.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีภ าระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารทีมขาย,
การผลิ ตสี และการปรั บ ปรุ งสี จานวน 4 สั ญ ญา บริ ษัทมี ข ้อผูกพัน ที่ ต้องจ่ายค่ าบริ การเดื อนละ 45,000220,000 บาท
42.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้ างที่ปรึ กษาเกี่ยวกับด้านการเงินและแผนธุ รกิจ
จานวน 2 สัญญา กับบริ ษทั 2 แห่ง บริ ษทั มีภาระผูกพันคงเหลือจากการทาสัญญาจานวน 2.75 ล้านบาท
42.10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ ยวกับการว่าจ้างออกแบบงานตกแต่งภายใน
สานักงาน จานวน 1 สัญญา กับบริ ษทั 1 แห่ ง บริ ษทั มีภาระผูกพันคงเหลือจากการทาสัญญาจานวน 180,000 บาท
42.11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การกับบริ ษทั 4 แห่ ง โดยมีระยะเวลา 1-5 ปี
บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การวันละ 400 บาทและเดือนละ 1,000 - 55,000 บาท
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43. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการที่แสดงไว้เดิม

จัดประเภทใหม่
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนส่วนที่ถึง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอืน่ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอืน่
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย

รายการที่แสดงไว้เดิม
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนขายและบริ การ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบแสดงฐานะ
การเงินรวม
2,133,582
2,904,660
62,734

(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จัดประเภทใหม่
เบ็ดเสร็ จรวม
เฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
975,739
975,739
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
21,591,664
21,623,995
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
652,884
-

44. คดีความ
44.1 ในเดือ นกรกฎาคม 2563 นายยู ้ หว่า แซ่ ลี ได้ฟ้ อ งร้อ งบริ ษ ทั ต่อ ศาลแพ่ง เรี ย กร้อ งค่า เสี ย หายพร้อ ม
ดอกเบี้ ย จากบริ ษ ทั จานวน 29.38 ล้า นบาท โดยกล่า วหาว่า บริ ษ ทั ได้ทาผิด สัญ ญาจองซื้ อหุ ้น เพิ่ม ทุน
อย่า งไรก็ต าม บริ ษ ทั ไม่ไ ด้ท าผิด สั ญ ญาตามที ่น ัก ลงทุน กล่า วหาแต่อ ย่า งใด เนื ่ อ งจากศาลจัง หวัด
สมุทรปราการ มีคาสั่งให้นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดระงับการจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงทุนชาระ
แล้ว(เพิ่ม ทุน) ที่จ ดั สรรและเสนอขายให้ก บั บุค คลในวงจากัด รวมทั้งบริ ษทั ได้รั บแจ้งจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ว่า
บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน กลต. จึงเป็ น
เหตุให้บ ริ ษ ทั ยกเลิ ก การจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ ่ม ทุน ให้ก บั บุค คลในวงจากัด ขณะนี้ ค ดีอ ยู่ร ะหว่า งการ
พิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
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44.2 ในเดือนพฤษภาคม 2564 Mr. Mattia Regosa และ Mrs. Marta Regosa (ในฐานะที่เป็ นคู่สัญญาในการ
จาหน่ ายหุ ้น สามัญ ของ IAM Industrial Asset Management Srl ซึ่ งเป็ นนิ ติบุค คลประเภทบริ ษ ทั จากัด
จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศอิตาลี) ได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระเงินค่า
ซื้ อ หุ ้น สามัญ ของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ ้น ส่ วนที ่เหลือ จานวน
110.73 ล้า นบาทพร้อ มทั้งค่า เสี ย หายจากการเสี ย โอกาสทางธุ ร กิจเนื่ อ งจากการผิด นัด ชาระค่า หุ ้น อีก
จานวน 26.81 ล้านบาทรวมจานวน 137.54 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริ ษทั ได้ทาผิด สัญ ญาไม่ชาระค่า
ซื้ อหุ ้นสามัญพร้อมทั้งรับโอนหุ ้นสามัญของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามกาหนดเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขายหุ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ได้ทาผิดสัญญาตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด เนื่ องจาก
ตามบันทึกข้อตกลงและสัญ ญาระบุว่า หากการซื้ อขายหุ ้นไม่ไ ด้รับอนุ มตั ิ จากผูถ้ ือหุ ้นหรื อหน่ วยงาน
ของรัฐ ให้ถือว่าสัญญาสิ้ นสุ ดลง และผูข้ ายจะคืนเงินมัดจาให้แก่บริ ษทั ฯทันที เมื่อผูถ้ ือหุ ้นไม่ชาระเงิน
เพิ่มทุนและสานักงาน กลต.ไม่อนุ ญาตให้ขายหุ ้นเพิ่มทุน(PP) สัญญาจึงสิ้ นสุ ดลง และผูข้ ายต้องคืนเงิน
มัดจาต่อไป
ทั้งนี้ คดีความดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางศาลโดยบริ ษทั เชื่ อว่าท้ายที่สุดแล้วผลการพิจารณา
ของศาลจะไม่เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
จากเรื่ องดังกล่าวในงบการเงิน
44.3 ในเดือ นมิถุน ายน 2563 ผูถ้ ือ หุ ้นของบริ ษ ทั จานวน 5 รายได้ยื่นคาร้องขอให้ศ าลมีคาสั่งเพิกถอนมติที่
ประชุม วิส ามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2563 ซึ่ งได้อ นุ ม ตั ิแ ต่งตั้งกรรมการบริ ษ ทั เพิ ่มเติม และได้อ นุ ม ตั ิการ
เปลี่ย นแปลงอานาจกรรมการที่จดั ขึ้ น เมื่อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ของบริ ษ ทั ไดเมท (สยาม) จากัด
(มหาชน) ซึ่ งจัด ประชุม โดยบริ ษ ทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศาล
ชั้นต้นพิพากษายกคาร้องของผูย้ ื่นคาร้อง ต่อมาเมื่ อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผูย้ ื่นคาร้องได้ขออุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ และบริ ษทั ได้ยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ขณะนี้ คดีดงั กล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 1
45. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้ออกงบการเงิน
ได้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-06
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พล.ต.อ.อดิศร์งามจิตสุขศรี
•
•
•
•

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:7กันยายน2564
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 35

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
188/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)” รุ่นที่ 9
• หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 14
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 15
• หลักสูตร “วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร” รุ่นที่ 56
• การเมืองการปกครองส�าหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร.8
• International Police Management Program จากประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การท�างาน
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา บริษัท เอคิว เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษาพิเศษส�านักงานต�ารวจแห่งช�าติ (สบ 10) (ปัจจุบัน)
เป็นคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งทางน�า้ และพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
• รองประธานคณะท�างานก�ากับติดตามการใช้ประโยชน์จากกัญชา
• ตามค�าสั่งกระทรวง สาธารณสุข ที่ 814/2563
• เป็นคณะท�างานด้านการด�าเนินการคดีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

60-1 บนแราสกอเ
• เป็นประธานทีป่ รึกษาการจัดท�ายุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอ�านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้า
• เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
• เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
• เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
• เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวไทย
• วิเคราะห์จัดท�ายุทธศาสตร์กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว
• วิเคราะห์จดั ท�าหลักสูตรการช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วต่างชาติในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
• จัดท�าศูนย์รับแจ้งเหตุ (1155) ของต�ารวจท่องเที่ยว
• 11 – 15 มิ.ย. 2549 ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายต�ารวจเกียรติยศประจ�าพระองค์จกั รพรรดิ
แห่งประเทศญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
• กรรมการบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บ.ข.ส.)
• กรรมการบริหารองค์การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
• ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

รายงานประจำาปี
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นายวิชัยวนวิทย์
• รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:24กรกฎาคม2564
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
36/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
215/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร “ถอดรหัส 7 นิสยั สร้างความส�าเร็จให้ชวี ติ และองค์กร” โดยนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
• อบรมหลักสูตร “Basic Cargo Handling, Airline Business Training Dept”
โดย Thai Airway International Public Company Limited.
• อบรม “หลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายใน” Direct Organizing Supply:
SD – M0
• อบรมหลักสูตร “Good Governance & Competitiveness Program” โดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์
• อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร สถาบันความ
ปลอดภัยในการท�างาน
• โครงการ “การยกระดับ มาตรฐาน วิธีการผลิตที่ดี GMP รุ่นที่ 1” โดยส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• Business Planning for SMEs Workshop. Bangkok Bank in association
with Deloitte Touche Tohmatsu

60-1 บนแราสกอเ
• Certificate for contribute to the success of the 15th OCA General
Assembly Olympic Council of Asia (7-9 December 1996)
• In Search of Professional Manager: MICRO MBA Advance Institute of
Multi Studies
• Building Maintenance Fundamental Training Couse 1 Japan Building
Maintenance Association. Tokyo, Japan

ประสบการณ์การท�างาน
• ประธานบริษัทและกรรมการ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนวิทย์ เมทัลเวิร์ค จ�ากัด
(ปัจจุบัน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ�ากัด และ บริษัท ฮาตา ออ
โตแก๊ส จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุน เอส.ดับบลิว.พี จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา บริษัท Pure Bio Farm และบริษัท มายด์แคร์ บาย ธัยสมุย จ�ากัด
(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเลกทริค จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพียว ซุปเปอร์คาร์ จ�ากัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการร่วมค้า (FMHT)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรบดินทร์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตาริ แอลอีดี จ�ากัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บียอนด์ โมบาย จ�ากัด (ฮาตาริ คอนเน็กท์)

รายงานประจำาปี
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ดร.วรดิศธนภัทร
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:24กรกฎาคม2564
ประวัติการศึกษา
• Post-Doctoral: Researching Associate, The University of Cambridge,
UK
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ สาขา
วิทยาการจัดการและบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต กลุม่ วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ สาขาการจัดการเชิงกล
ยุทธขั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิปปอน ประเทศญี่ปุ่น
• วิ ศ วกรรมศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วอุ ต สาหกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
36/2006จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
215/2016) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรม “หลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายใน” Direct Organizing Supply:
SD – M0 (2011)
• อบรมหลักสูตร “Good Governance & Competitiveness Program” โดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์
(2005)
• Building Maintenance Fundamental Training Couse 1 Japan Building
Maintenance Association. Tokyo, Japan (1993)

60-1 บนแราสกอเ
ประสบการณ์การท�างาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท เอสเคเอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จ�ากัด (ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จ�ากัด (ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมในเครือ Bangkok Group (ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการ บริษัท ออโรร่า เคมิคอล จ�ากัด (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา บริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา AE Power Godo Kasiha (ประเทศญี่ปุ่น) (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา Higashi Nihon Mega Solar 3 (ประเทศญี่ปุ่น) (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา บริษัท Alternative Energies Kabushiki Kaisha (ประเทศญี่ปุ่น)
(ปัจจุบัน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท เอ็ดดูเทนเมนท์ เทอร์มินัล จ�ากัด
กรรมการ บริษัท Kyotamba Solar Kaish (ประเทศญี่ปุ่น)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท Life Holistic Care Co., Ltd.
กรรมการบริหาร บริษัท เวลเนส ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด
กรรมการบริหาร บริษัท แพลนแทสติก จ�ากัด
กรรมการบริหาร บริษัท Amanitic International Co., Ltd.
กรรมการบริหาร บริษัท วี.ซี.เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
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นายเหอจือหวง
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:30มิถุนายน2564
ประวัติการศึกษา
• Master, National Taipei University of Technology, Taipei
• Bachelor, National Cheng Kung University, Tainan

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
• บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

60-1 บนแราสกอเ

นายพิสุทธิ์รักวงษ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:24กรกฎาคม2564
ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 แห่งสภา
ทนายความ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา
ทนายความ

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
164/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ กรุง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ.2561
• ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนือ่ งจากสถาบัน IR GLOBAL ณ เมือง
แฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ.2560

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการบริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• Managing Partner และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธ์ิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ซิลค์ ลีกัล จ�ากัด
• Managing Partner บริษัท จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ จ�ากัด
• กรรมการบริษัท ไนเตรทไทย จ�ากัด
• ทนายความอาวุโส (Senior Associate) และหัวหน้าแผนก Dispute Resolution
& Litigation บริษัท ไพร้ซ์ สานนท์ประภาและวีนน์ จ�ากัด
• ทนายความหุ้นส่วน ส�านักกฎหมายรพีพัฒน์ พับลิค ลอว์
• ทนายความ บริษัท ศักด์ิ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด
• ทนายความฝึกหัด ส�านักงานทนายความ ประจบ แสงอนงค์

รายงานประจำาปี
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เอกสารแนบ 1-06

รายงานประจำาปี

248 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

นายณรงค์ชัยว่องธนะวิโมกษ์
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:30กันยายน2564
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Info Systems มหาวิทยาลัย Golden Gate สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุน่ ที่ 131 พ.ศ.
2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Capital Market Academy รุ่นที่ 23 พ.ศ.2560
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) พ.ศ.2544
• CIMB Insead Leadership program พ.ศ.2554
• ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program พ.ศ.2554
• หลักสูตร Corporate Finance 3/2562 จากสภาวิชาชีพบัญชี (จ�านวน 7.30
ชั่วโมง)

ประสบการณ์การท�างาน
• ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงินและบัญชี บมจ. สบาย เทคโนโลยี จ�ากัด (ปัจจุบนั )
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการบริษัท ไทย-อะมาดิอุส จ�ากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ไทยอะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด)
• ประธานกรรมการ บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ�ากัด

60-1 บนแราสกอเ
•
•
•
•
•

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บมจ. การบินไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จ�ากัด (มหาชน)
• First Senior Vice President, MIS & Planning Division Head กลุ่มการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• Head of Business Finance, Wholesale Bank, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
จ�ากัด และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน (มหาชน)
• Vice President Finance Control Department, ธนาคารซิ ตี้ แ บงก์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

รายงานประจำาปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-06

รายงานประจำาปี

250 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

นายบุญโชคขนาบแก้ว
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:7กันยายน2564
ประวัติการศึกษา
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศน์

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
188/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงผูม้ วี สิ ยั ทัศน์” ส�านักงานข้าราชการพลเรือน
• อบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมจังหวัด” ส�านักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการ บริษัท ทีดิก เซาท์ จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคนรัษฎา (ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา กลุม่ บริษัทในเครือ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
(ปัจจุบัน)
• อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
• อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
• ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัด พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

60-1 บนแราสกอเ

นายเย่าล่างจาง
• กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:1กรกฎาคม2564
ประวัติการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ ประเทศ
อังกฤษ

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•
•
•
•
•
•
•

ประธานบริษัท เอฟเวอร์เคลฟเวอร์ จ�ากัด (ปัจจุบัน)
ประธานบริษัท อีไอยู เทค จ�ากัด (ปัจจุบัน)
ประธานโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (ปัจจุบัน)
ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน (ปัจจุบัน)
รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโสบริษัท ทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย

รายงานประจำาปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-06
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

นายนพดลกาญจนทวีวัฒน์
• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:24กรกฎาคม2564
ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration Central Missouri State University
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการรับรอง
จากหลักสูตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จ�ากัด (ปัจจุบัน)
• กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ�ากัด
• Vice President, Strategic Finance Department, Finance Group บมจ.
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน
• Senior Analyst บริษัท Asian Direct Capital Management
• Assistant Vice President, Corporate Finance Division บริษัท หลักทรัพย์
เมอร์ริลลินช์ภัทร จ�ากัด
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สถาบันวิจัยภัทร บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ

60-1 บนแราสกอเ

นางอัญญาถาวรนันท์
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ:7กันยายน2564
ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration; Mount Vernon College (Currently,
a campus of George Washington University), Washington D.C., USA
• อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่
123/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
188/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• บริษัท ไดเมท (สยาม) จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่ง กรรมการ เลขานุการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็มเอสที โลจิสติกส์ จ�ากัด
• บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ.2564
• Provident Fund Office
• HR Business Partner (for Commercial Department)
• Personnel Planning & Analysis Department
• Manpower Planning & Analysis Department
• Travel Industry Relations Department
• Customer Relations Department (Services & Settlement)
• บริ ษั ทที่ ป รึ ก ษา Watson Wyatt Thailand (บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน
ประเทศไทยจ�ากัด)
• Private Banking Group, Consulting and Advisory Services Department
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

นายวสุคุณวาสี
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝายการขายและการตลาด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท, Master of Information Technology Cleveland State
University, Ohio, USA

ประสบการณ์การท�างาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จ�ากัด
(ปัจจุบัน)
• กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท
ฮาตาริ ไวร์เลส จ�ากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เอกทวีทรัพย์ จ�ากัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมเมอร์เชียล บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ�ากัด
• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
• ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

60-1 บนแราสกอเ

นายณัฐธีร์ธนนฐิติพัฒน์
• ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) หลักสูตร
การจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• ประกาศนีย์บัตรหลักสูตร CFO ของตลาดหลักทรัพย์รุ่นที่ 5
• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขผู้สอบบัญชี
4280 ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�างาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จ�ากัด (ปัจจุบัน)
ประธานฝ่ายบริหารการเงินบริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ�ากัด
ผู้สอบบัญชีอิสระและที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน และ ส�านักงานตรวจ
รองกรรมการผู้จัดการบกลุ่มบริษัท ยูเนี่ยนแสงทอง จ�ากัด
ผูอ้ า� นวยการใหญ่ฝา่ ยควบคุมต้นทุน บริษทั มิตซูบชิ มิ อเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ผู้จัดการบริหารการด�าเนินงานและการเงิน (Performance and Financial
Controller)บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี) จ�ากัด
Production Senior Manager at Rayong Plant บริษัท อเมริกันสแตนดาร์ด
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
Demand Flow Technology Manager บริ ษั ท อเมริ กั น สแตนดาร์ ด
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
Assistant of Financial Plant Controller บริษัท อเมริกันสแตนดาร์ด
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด) ปัจจุบันจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ “PJW”
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี SGV Na-Thalang & Arther Anderson

รายงานประจำาปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-06

รายงานประจำาปี

256 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ2
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

60-1 บนแราสกอเ

นายวันเทพบวรพานิช
• ผู้จัดการฝายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ธรรมาภิบาล

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงินจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม
• Certified Investment and Securities Analyst Level 1 จั ด โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• วิชาว่าความ จัดโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย
• Corruption Risk and Control Workshop
• จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• ผู้จัดการฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล บริษัท ไดเมท
(สยาม) จ�ากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
• Senior Finance Analyst ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การบัญชี บริษัท
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
• Personnel Officer ส�านักงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บริษัท การบินไทย จ�ากัด
(มหาชน)

รายงานประจำาปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี

258 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-06

60-1 บนแราสกอเ

รายงานประจำาปี

2564 259

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
วัน่ยทีวกั
่ 31บกรรมการของบริ
ธันวาคม 2564 ษทั ย่อย
รายละเอียณดเกี
บริษทั เอเชี่ยน คอร์โรชั ่น คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายมณฑล

เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ

2. นางสาวลภัสรินทร์

ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

กรรมการ

3. ว่าทีร่ อ้ ยตรีเมธี
4. นายเหอ จือ หวง

อิทธิรวิ ชิ ัย

กรรมการ
กรรมการ

5. นายจวง ฮัน่ จุน
6. นายนพดล

กรรมการ
กาญจนทวีวฒ
ั น์

กรรมการ

จานวนหรือชือกรรมการซึ
่
ง่ ลงชือผู
่ กพันบริษัทได้คอื “กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”

บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายมณฑล

เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ

2. นางสาวลภัสรินทร์

ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

กรรมการ

จานวนหรือชือกรรมการซึ
่
ง่ ลงชือผู
่ กพันบริษัทได้คอื กรรมการสองคนลงลายมื อชื ่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท

บริษัทย่อย

หมายถึง

บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จากัด

เอกสารแนบ 1-06

รายงานประจำาปี

260 2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ส์ ิ น

60-1 บนแราสกอเ

รายงานประจำาปี

2564 261

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

