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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 
 นบัวา่เป็นช่วงสาํคญัอีกครัง้ที่ผมได้มีโอกาสเรียนทา่นผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงผลประกอบการของบริษัทสาํหรับงวดบญัชีปี 
2556  (1 กรกฎาคม 2555  - 30  มิถนุายน 2556 ) และในช่วงปีที่ผา่นมาทีมผู้บริหารและพนกังานทกุคนได้ผลกัดนัให้บริษัทขึน้
เป็นผู้นําลาํดบัต้นๆ ในกลุม่ผู้ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์สคีณุภาพสาํหรับใช้ทาในโรงงานอตุสาหกรรม งานโครงเหล็กที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง สเีคลอืบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตลอดจนสทีาอาคาร บ้านเรือน 

 ในงวดบญัชีปี 2556 (1 ก.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2556) ผลประกอบการของบริษัทปรับลดลง 11.87 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราลดลงร้อยละ 3.06  เมื่อเทียบกับงวดบญัชีปี 2555  เห็นได้จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 14.41 ล้านบาท ในขณะที่งวดบญัชีปี 2555 บริษัทมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) อยูท่ี่ 8.53  ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการออกเคร่ืองมือทางการ
เงิน และคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการขยายตลาดสทีาอาคาร กอรปกบัยอดขายสทีนความร้อนท่ีลดลง 
 ในงวดบญัชีปี 2557  (1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถนุายน 2557) ทีมผู้บริหารตัง้เป้าหมายการเติบโตของยอดรายได้
จากผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเพิ่มมากขึน้ และมีความเช่ือมัน่ว่า บริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และ
สามารถสร้างกําไรให้กบับริษัทได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 สดุท้ายนีค้ณะผู้บริหารตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความท้าทายด้านการแขง่ขนัในธุรกิจซึง่มีแนวโน้มการเพิ่มมากขึน้ บริษัท
จําเป็นจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น และความสามารถในการบริหาร อย่างเต็มที่ในการนําพาบริษัทให้เติบโตตามแผนธุรกิจที่
วางแผนไว้ และมีกําไรเพิ่มขึน้เพื่อสง่ตอ่ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 ______________________ 
 (นายสรุพล  รุจิกาญจนา) 
 ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน)  
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ได้แก่ 

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

 ในรอบบญัชีปี 2556 (ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 
จํานวน 4 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ โดยในการประชุมดงักล่าวได้เชิญผู้บริหาร
ระดบัสงู และผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวาระอนัควร รวมทัง้ได้จดัให้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย 1 ครัง้ และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครัง้ โดยกิจกรรมสําคญัที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ดําเนินการ มีดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี ร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่รายงาน
ทางการเงินดงักลา่วมีการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนตามทีค่วรในสาระสาํคญัและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอ ก่อนที่จะนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทกบับริษัท
ยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวโยง เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นรายการท่ีดาํเนินการ
ตามเง่ือนไขธุรกิจปกตติามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมลู
อยา่งเพียงพอก่อนที่จะนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

3. สอบทานเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทัง้รับฟังรายงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบการควบคมุภายในของบริษัท
เกิดความเพียงพอและเหมาะสม 

4. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

5. ทบทวนการจดัการความเสีย่ง การวางแผน และกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ 
โดยผลการตรวจสอบภายในและคําแนะนําในการแก้ไขจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท และทําการติดตามความคืบหน้าใน
การปฏิบตัิเพื่อให้เกิดประสทิธิผล  

6. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี พิจารณาเสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
7. สอบทานให้บริษัทมีการดําเนินการเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ

โปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี 
 สาํหรับการคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2557 (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที่ 30 
มิถุนายน 2557) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตัง้ 
นายสมคิด เตียตระกลูผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสมุาล ีโชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน
เลขที่ 3322 หรือนายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6624 แหง่บริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จํากดั โดยให้
คนใดคนหนึง่เป็นผู้ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับงวดบญัชีปี 2557 (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 
ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557) 
 
 
   

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

 ข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 งวดบัญชีปี 2554 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 54) 

งวดบัญชีปี 2555 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 55) 

งวดบัญชีปี 2556 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 56) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 259.90 100.00% 239.36 100.00% 231.48 100% 
หนีส้นิรวม 130.24 50.11% 126.90 53.01% 132.73 57.34% 
ทนุจดทะเบียน 90.00 34.63% 90.00 37.60% 135.00 58.32% 
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 90.00 34.63% 90.00 37.60% 90.00 38.88% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 129.66 49.89% 112.47 46.99% 98.87 42.71% 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.72  0.62  0.55  

 
 งวดบัญชีปี 2554 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 54) 
งวดบัญชีปี 2555 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 55) 
งวดบัญชีปี 2556 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 56) 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 359.89 100.00% 388.10 100.00% 376.23 100.00% 
ต้นทนุขายและบริการ 276.55 76.84% 303.39 78.17% 281.03 74.70% 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 83.34 23.16% 84.71 21.83% 95.20 25.30% 
รายได้อื่นๆ 2.20 0.61% 2.84 0.73% 2.33 0.62% 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษี (12.55) -3.49% (8.53) -2.20% (14.66) -3.90% 
กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ สาํหรับปี (12.55) -3.49% (8.53) -2.20% (14.66) -3.90% 
การแบง่กําไรเบ็ดเสร็จรวม       
 ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ (12.55) -3.49% (8.53) -2.20% (14.41) -3.83% 
 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ ำนำคววบวมุ 0.00 0.00 % 0.00 0.00% (0.25) -0.07% 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น* (บาท/หุ้น) (0.07)  (0.05)  (0.08)  
หมายเหต ุ: - * ใช้จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 

 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 งวดบัญชีปี 2554 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 54) 

งวดบัญชีปี 2555 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 55) 

งวดบัญชีปี 2556 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 56) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 23.16 21.83 25.30 
อตัรากําไรสทุธิ (%) -3.49 -2.20 -3.83 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -9.16 -7.04 -13.63 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (%) -4.93 -3.42 -6.12 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.00 1.13 1.34 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000165 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ายสีคุณภาพสูงสําห รับใ ช้ทาในโรงงาน

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่นํา้มนั โรงผลติไฟฟ้า แท่นขดุเจาะก๊าซในอ่าวไทย 
เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสี
อตุสาหกรรม เช่น สพีน่ถงัก๊าซ เป็นต้น 

ที่ตัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมูท่ี่ 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูซอย 1 ถนนสขุมุวิท ตําบลบางปใูหม ่
อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

โทรศพัท์สาํนกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6 
โทรสารสาํนกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807 
เว็บไซต์ : www.dimetsiam.com 
ทนุจดทะเบียน : 135,000,000 บาท  
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว : 90,000,000 บาท 
ประเภทหลกัทรัพย์ : หุ้นสามญั 
เคร่ืองหมายหลกัทรัพย์ : DIMET 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : ติดตอ่ นายสรุพล รุจิกาญจนา  

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

บคุคลอ้างองิ :  
 นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต : นางสาวสมุาล ีโชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 3322 
บริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จํากดั 
ชัน้ 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงสลีม เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั 
เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 10 ห้อง 1011-1012 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2264-5678 โทรสาร 0-2264-5679 

 

http://www.dimetsiam.com/
mailto:rsuraphol@dimetsiam.com
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 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2525 เพื่อดําเนินธุรกิจผลติ
และจําหนา่ยผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงูสาํหรับใช้ทาในงานอตุสาหกรรมและงานโครงเหลก็ที่ใช้ในงานก่อสร้างตา่งๆ อาทิ โรงงาน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่นํา้มนั โรงผลติไฟฟ้า แทน่ขดุเจาะนํา้มนัและก๊าซในอา่วไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหลก็ รวมไปถงึสี
ทาอาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สพีน่ถงัก๊าซ เป็นต้น โดยบริษัทมคีวามเป็นมาที่สาํคญัในช่วงที่
ผา่นมา ดงันี ้
 
 บริษัทมีความเป็นมาที่ส าคัญโดยสังเขป ดังนี ้

ปี 2525 : ก่อตัง้ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือเอ็คมลิกรุ๊ป (Acmil Group) ประเทศออสเตรเลยี 
โดยผลติสป้ีองกนัสนิมคณุภาพสงูให้แก่โครงการอตุสาหกรรมระดบัประเทศ แทน่ขดุเจาะนํา้มนัและก๊าซใน
อา่วไทย ซึง่ต้องการความทนทานในการป้องกนัสงู ทัง้นีย้งัมีบริษัทในเครือในภมูิภาคเอเซียที่ประเทศสงิคโปร์ 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอนิโดนิเซีย 

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

ปี 2531 : บริษัท วทัทิล ออสเตรเลยี พีทีวาย จํากดั (Wattyl Australia Pty Ltd : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศออสเตรเลยี) ได้ซือ้กิจการกลุม่บริษัทไดเมทในภมูิภาคเอเซียจาก ACI และได้ขยายตลาด รวมถึงสร้าง
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ทําให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากขึน้ อาทิ สทีาเฟอร์นิเจอร์  และสทีาอาคาร เป็นต้น 

ปี 2533 : บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั ได้เปลีย่นช่ือบริษัทเป็น บริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จํากดั และได้ขยายตลาดสู่
อตุสาหกรรมโรงงานเฟอร์นเิจอร์ไม้ได้สาํเร็จ 

ปี 2536 : บริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จํากดั ย้ายสาํนกังานและโรงงานมาตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางป ู จงัหวดั
สมทุรปราการ เพื่อขยายกําลงัการผลติและยอดขายให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

ปี 2545 : บริษัท วทัทิล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากดั (Wattyl Australia Pty Ltd.) ตดัสนิใจขายบริษัทในเครือที่ตัง้อยู่ในภมูิภาค
เอเซีย ซึง่ในขณะนัน้ผู้บริหารที่เป็นคนไทยบางสว่นของบริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จํากดั ตดัสินใจซือ้กิจการมา
บริหารเอง โดยได้ทําสญัญารับการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี และการให้ใช้ลขิสทิธ์ิเทคโนโลยี การผลติสจีาก 
Ameron (ปัจจุบนัได้ขายธุรกิจในส่วนของ Ameron High Performance Coating Group ให้แก่ PPG ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง เคมีภณัฑ์ และสีเป็นอนัดบัสองของโลก) และ Wattyl 
(รายละเอียดตามสรุปสาระสาํคญัของสญัญา) ทําให้บริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จํากดั เป็นบริษัทของกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นคนไทย 

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

 บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุใน SUNCOAT ซึง่มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 3.00 ล้านบาท และดําเนินธุรกิจจําหนา่ยสี
ทนความร้อนสาํหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่ SUNCOAT มีผู้ ถือหุ้นหลกัเป็น
ผู้ ถือหุ้นชาวไทย และชาวญ่ีปุ่ นที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีผลติสทีนความร้อน โดย
บริษัทจําหนา่ยและรับจ้างผลติสีทนความร้อนให้กบั SUNCOAT ซึง่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน SUNCOAT 
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ปี 2549 :  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2549 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2549 มีมตใิห้บริษัทซือ้หุ้นของบริษัท 
เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.96 ของทนุจดทะเบยีน เพื่อจดัโครงสร้าง
กลุม่บริษัท 

 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2549 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2549 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนซึง่ชําระ
เต็มมลูคา่แล้วจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 60.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 400,000 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2549 เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2549 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนซึง่ชําระ
เต็มมลูคา่แล้วจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 100,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กบักองทนุรวมเพื่อร่วมลงทนุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(รายละเอียดตามสรุปสาระสาํคญัของสญัญาการร่วมลงทนุ) 

ปี 2550 :  ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2550 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 
90 ล้านบาท และมีมติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากมลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.50 
บาท สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 90.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 180,000,000 หุ้น 
โดยมีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 70.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 140,000,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 40,000,000 หุ้น ซึ่งหุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่ยงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 40,000,000 หุ้น  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้สําหรับการเสนอ
ขายให้กบัประชาชนทัว่ไป 

 ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2550 บริษัทดําเนินการแปรสภาพบริษัทจํากดัเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และได้เปลี่ยน
ช่ือบริษัทจากบริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จํากดั เป็นบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 

 ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2550 บริษัทลงนามสญัญาฉบับใหม่กบั PPG  โดยทําสญัญาสัง่ผลิตสีป้องกนั
สนิม (Special Manufacturing Agreement) และสญัญาให้เป็นผู้แทนจําหน่ายสีป้องกนัสนิมในประเทศ
ไทย (Distributor Agreement) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2553) 

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

 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 บริษัทลงนามปรับปรุงสัญญาสัง่ผลิตสีป้องกันสนิม (Special Manufacturing 
Agreement) เพื่อให้การจําหนา่ยให้ลกูค้าของบริษัทคลอ่งตวัขึน้ 

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

ปี 2552 :  กมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทก่อสร้างสว่นขยายห้องทดลอง และสร้างโกดงัเก็บวตัถดุิบ เพื่อปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภยัและเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ 

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

ปี 2553 :  ปรับปรุงบริเวณการผลติ เพื่อรองรับการขยายตวัของสนิค้าในอนาคต รวมทัง้ปรับปรุงพืน้ท่ีคลงัสนิค้าให้ใช้
งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และขยายงานด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายผลติภณัฑ์สทีาอาคาร 

 บริษัทเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั เป็นร้อยละ 99.98 ของ
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ทนุจดทะเบียนบริษัท 
 บริษัท ไดเมท และ ACCT ได้เซ็นสญัญารับการแตง่ตัง้เป็น Agent ของบริษัท Wilson Taylor Asia 

Pacific PTELTD ของประเทศสงิค์โปร เพื่อทําธุรกิจการป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection 
ปี 2554 :  บริษัทเพิ่มผู้แทนจําหนา่ยสีไดเมทในตา่งจงัหวดั เช่น เชียงใหม่ สมยุ ภเูก็ต หวัหิน ชมุพร ราชบรีุ เป็นต้น 

 ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริษัทยอ่ย ACCT 
 ปรับปรุงขยายพืน้ท่ีการผลติ 
 เปิดร้านขายสใีนบริเวณโรงงาน เพื่อจําหนา่ยให้บคุคลทัว่ไป และให้บริษัทที่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางปู 

ปี 2555 :  ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบยีน จาก 90.00 
ล้านบาท เป็น 135.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บริษัทปรับปรุงขยายพืน้ที่คลงัสินค้า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึน้ 
 เพิ่มผู้แทนจําหนา่ยสกีบัห้างสรรพสนิค้าทนัสมยั ( Modern Trade ) เช่น บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั 

(มหาชน)  (Home Pro) เป็นต้น 
 เพิ่มผู้แทนจําหนา่ยสกีบัห้างร้านทัว่ไป 

ปี 2556   กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทจําหนา่ยเงินลงทนุบางสว่นท่ีถืออยูใ่น ACCT ให้แก่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 23.75 ของทนุจดทะเบียน 

 เพิ่มจดุจําหนา่ยสทีาอาคาร กบักลุม่บริษัท Modern Trade และผู้แทนจําหนา่ยทัว่ประเทศ 
 ขยายพื่นท่ีสว่นผลติและคลงัสนิค้าบางสว่น 

 
บริษัทย่อย 
 บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากัด (“ACCT”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2531 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 602 หมู ่2 ถนนสขุมุวิท ตาํบลบางปใูหม ่อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ดําเนินธุรกิจจําหนา่ยส ี
รับเหมาทาสงีานโครงการ และออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection สาํหรับทอ่ก๊าซใต้ดิน โครงสร้าง
เหลก็ใต้นํา้ฯลฯ โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 29,982 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธ์ิจํานวน 510 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 76.23 ของทนุจดทะเบียนของ ACCT ซึง่เทา่กบั 4,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 
 
 
บริษัทที่ เกี่ยวข้อง 
 บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากัด (“SUNCOAT”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2548 ตัง้อยูเ่ลขที ่
888/18 หมูท่ี่ 19 ถนนบางพล-ีตําหรุ ตําบลบางพลใีหญ่ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ดําเนินธุรกิจจําหนา่ยสทีนความ
ร้อนสาํหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ของ SUNCOAT ซึง่เทา่กบั 3,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 30,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 
 บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (“SOLID”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2532 ตัง้อยูเ่ลขที่ 589/1 
ถนนจนัทน์ แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดําเนินธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง มีทนุจดทะเบียนชําระ
แล้วเตม็มลูคา่เทา่กบั 6,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท โดยมีกรรมการ 

หมายเหต ุ: = บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จํากดั เดิมช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือเมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 
               = เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัท ได้จําหน่ายเงินลงทนุบางสว่นท่ีถืออยูใ่น ACCT ให้แก่บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของทนุจดทะเบียน 
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กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอํานาจลงนามบริษัท เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบันางอจัฉรา โมมนิทร์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
57 ของทนุจดทะเบียน และมีอํานาจควบคมุใน SOLID 
 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บริษัทได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์สอุีตสาหกรรม 

1.1. สีป้องกนัสนิม (Protective Coating) 
 เป็นสพีิเศษทางด้านวิศวกรรมทีใ่ช้สาํหรับทาโครงสร้างเหลก็ เพื่อป้องกนัสนิม และทนทานตอ่มลภาวะ (อาทิ แสงแดด 
ไอนํา้เค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้คงสภาพความสวยงามในอตุสาหกรรมหนกั ให้มีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน ซึง่โดยปกติ
หากจําแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สป้ีองกนัสนิมจะประกอบด้วย สรีองพืน้ สชีัน้กลาง และสทีบัหน้า ซึง่แตล่ะชัน้จะทาํ
หน้าที่ และให้คณุสมบตัิทีแ่ตกตา่งกนั ดงันี ้

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

ยเูรเทน เป็นต้น 
 

1.2. สีเวลือบไม้ (Timber Coating) 
 เป็นสทีี่ใช้สาํหรับเคลอืบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนตอ่สภาพการใช้งานจริง ซึง่โดยทัว่ไปมกัใช้เคลอืบหลายชัน้
เพื่อให้ได้คณุสมบตัิที่ต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เป็นเงา ทนทานตอ่สารเคมีที่มีในผลติภณัฑ์ทําความสะอาด เป็นต้น 
 

1.3. สีอตุสำหกรรม (Industrial Coating) 
 เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเภทของสี
อตุสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกตา่งออกไปตามความต้องการของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 
 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์สทีาอาคาร 

2.1. สีทำอำวำร (Decorative Paints) 
 เป็นสทีี่ใช้สาํหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และสาํนกังานทัว่ไป เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์
ตา่งๆ ซึง่โดยทัว่ไปสทีาอาคารจะประกอบไปด้วยสรีองพืน้และสทีบัหน้า โดยสบีางชนิดจะมีคณุสมบตัิยืดหยุน่ตอ่พืน้ผิว ป้องกนั
นํา้ร่ัวซึม ทนเชือ้ราทัง้ภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ล้างสิ่งสกปรกได้ง่าย นอกจากนีส้ีทาอาคารบางชนิดยงัสามารถ
สะท้อนความร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน และเป็นสทีี่ไร้กลิน่ท่ีใช้ทาภายในโดยไมส่ร้างอาการแพ้ให้แก่ผู้อยูอ่าศยัด้วย 
 
 ปัจจบุนับริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนลขิสทิธ์ิช่ือทางการค้าไว้จํานวนหนึง่ ซึง่ได้กระทํามาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือ
ป้องกนัการเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ขนั 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ประเภทรายได้ 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 54 สิน้สุด 30 มิ.ย. 55 สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้การจําหน่ายในประเทศ       

1) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม/1 259.37 71.63 261.27 66.83 259.78 68.63 

2) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร 17.91 4.95 34.07 8.71 39.65 10.47 
3) อ่ืนๆ (สีอ่ืนรวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลติและงานบริการ) 80.57 22.25 86.83 22.21 76.24 20.14 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 357.85 98.83 382.17 97.75 375.67 99.24 

รายได้การจําหน่ายในต่างประเทศ 2.04 0.56 5.93 1.52 0.56 0.15 
รวมมูลค่าการจ าหน่ายในต่างประเทศ 2.04 0.56 5.93 1.52 0.56 0.15 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย 359.89 99.39 388.10 99.27 376.23 99.38 

รายได้อ่ืนๆ/2 2.20 0.61 2.84 0.73 2.32 0.61 

รายได้รวม 362.09 100.00 390.94 100.00 378.55 100.00 

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

 

โครงสร้างการถือหุ้น 
 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2556 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุม่นายสรุพล รุจิกาญจนา  38,642,759 21.47 
1.1. นำยสรุพล รุคิกำญคนำ             23,048,759 12.80 
1.2. นำงชนิดำ รุคิกำญคนำ  350,000 0.19 
1.3. นำงสำววิสสตุำ รุคิกำญคนำ  7,702,200 4.28 
1.4. นำยทนัสิษฐ์ รุคิกำญคนำ  7,541,800 4.19 

2.  นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั  21,255,114 11.81 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์  16,987,927 9.44 
4.  นางสาวชมภร กมลสทุธิ  9,801,200 5.45  
5. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED  8,950,000 4.97 
6. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED  8,805,800 4.89 
7. นายวารินทร์ สริุยะชยัสวสัดิ ์  5,090,000 2.83 
8. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE.LTD  4,984,800 2.77 
9. นางสาวสยมพร บวัภมูิ  4,759,800 2.64 
10.  อื่นๆ  60,722,600 33.57 

รวม  180,000,000 100.00 
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โครงสร้างองค์กร และการจัดการ 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัท ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายการตลาด สีเคลือบ
ไม้ และสีอตุสาหกรรม 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายวางแผน 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายเทคนิค และ

ผู้ อํานวยการบริหาร
ประสิทธิภาพ 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายการตลาด  
สีป้องกนัสนิม  

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายการเงิน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายการตลาด สีทาอาคาร 
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คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 10 คน โดยมี ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม เป็นท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

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

9 นายทํานอง ดาศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
10 นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรต ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 

- นายจรินทร อดุมพิพฒัน์ ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 

 
กรรมการซึง่มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 นายสรุพล รุจิกาญจนา นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั นางอจัฉรา โมมินทร์ นางสาวสยมพร บวัภมูิ กรรมการสอง
ในสีล่งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนมุตัิเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุ

กํากบัดแูลการบริหารการจดัการของฝ่ายบริหารหรือของบคุคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ดาํเนินงานดงักลา่ว เพื่อให้แนใ่จ
วา่ฝ่ายบริหารหรือบคุคลใดๆ นัน้ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

3. คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจเลอืกตัง้กรรมการจํานวนหนึง่เป็นกรรมการบริหาร อนกุรรมการ และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่น
ใดได้ ตามความเหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายหลายโดยจะกําหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ 

4. คณะกรรมการมีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึง่เป็นอาํนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบงัคบันีม้ิได้กําหนดไว้วา่เป็นอํานาจของผู้
ถือหุ้น 

5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคมุกํากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูรวมทัง้จดัทํารายงานตา่งๆ 
ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีกําหนด 

6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กํากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสทิธิภาพโดยจดั
ให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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7. คณะกรรมการมีหน้าที่จดัให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินและต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน
รายงานทางการเงินนัน้ให้เสร็จกอ่นจะมีการนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

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

 
 ทัง้นี ้ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ไมม่ี
สทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบตัิตามข้อกําหนดและประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกบัการทํารายการเก่ียวโยงกนั 
หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

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

โดยมี นายจรินทร อดุมพิพฒัน์ ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 
1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีเพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ

เหมาะสมและมีประสทิธิผล 
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3. สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีทีเ่กิดรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

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

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ ที่สําคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านป ฏิบัติการ ความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสีย่งด้านกฎหมาย และความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัท เป็นต้น 

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งโดยสามารถประเมิน ตรวจตดิตาม และควบคมุความเสีย่งของ 
บริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

3. สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพยีงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบาย 

4. การกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสีย่ง สอบทานการเปิดเผยข้อมลูความเสีย่งตอ่หนว่ยงานกํากบั
ดแูลและสาธารณะ 

5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํา่เสมอในสิง่ทีต้่องดาํเนนิการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย    และ
กลยทุธ์ที่กําหนด 

6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถจดัจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคาํแนะนําได้ด้วยคา่ใช้จา่ยของ
บริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์ กรรมการบริหาร 
4. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กรรมการบริหาร 
5. นายชชัวาล อศัวกนกศิลป์ กรรมการบริหาร 
6. นางสาวสยมพร บวัภมูิ กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กําหนดนโยบายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท 
2. มีอํานาจสัง่การวางแผน และควบคมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
3. มีอํานาจในการอนมุตัิการซือ้ ยกเลกิ ขายทรัพย์สนิ เงินลงทนุ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

(รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิ) 
4. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดกิารพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 
 ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้น จะไมร่วมถึงอํานาจ 
และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยาม
ไว้ในประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิ
รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณา
อนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
 
ผังอ านาจอนุมตั ิ

ต าแหน่ง 
การซือ้ขายทรัพย์สินถาวร  การจัดซือ้สินค้า และ/หรือ วัตถุดบิ  การขอวงเงนิสถาบันการเงนิ 

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

 
 บริษัทมีการจดัทาํงบประมาณประจําปี (Budget) สาํหรับการลงทนุรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท
ในแตล่ะปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการดาํเนินธุรกิจ โดยทกุรายการจะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจําปีสาํหรับงวดบญัชีปีถดัไปในชว่งเดือนเมษายน - มิถนุายนของทกุปี 
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คณะผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีผู้บริหาร จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล  รุจิกาญจนา กรรมการผู้จดัการ 
รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด  ฝ่ายสทีาอาคาร 

2. นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค 
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารประสทิธิภาพ 

3. นางอจัฉรา  โมมินทร์ ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน 
4. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสเีคลอืบไม้ และสอีตุสาหกรรม 
5. นายชชัวาล  อศัวกนกศิลป์ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสป้ีองกนัสนิม 
6. นางสาวสยมพร  บวัภมู ิ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 
1. นําเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พจิารณา 
2. วางแผนและควบคมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
3. กําหนดอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
5. มีอํานาจในการอนมุตัิการซือ้ ยกเลกิ ขายทรัพย์สนิ เงินลงทนุ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่จําเป็นตอ่การดาํเนินงานของบริษัท 

(รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิ) 
6. มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก กําหนดอตัราคา่จ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ขัน้เงินเดือน คา่ตอบแทน และโบนสั 

สาํหรับพนกังานทกุระดบัตามนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทน 
 
 ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้น จะไมร่วมถึงอํานาจ และ/
หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการ
ในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 
 บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึง่บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทเป็นบคุคลที่มคีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่ พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนญุาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ละการอนญุาต ฉบบัลง
วนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทัง้นี ้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัททกุทา่น ไมม่ีประวตักิระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี
ย้อนหลงั รวมทัง้ไมม่ีประวตัถิกูพิพากษาถงึที่สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือกระทําผิดเก่ียวกบัทรัพย์โดยทจุริตหรือกระทาํผิด
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อพพิาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ รวมทัง้กรรมการ
อิสระ 4 ทา่นเป็นผู้ทรงคณุวฒุิและเป็นบคุคลภายนอก ไมไ่ด้เป็นลกูจ้าง หรือพนกังาน ที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท มีความเป็น
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อิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท จึงเป็นผู้ที่
มีความเป็นอิสระและสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้ 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

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

ได้ กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที่จะพงึ

มีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตําแหนง่ให้กรรมการคนที่อยูใ่นตําแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกมาถึง
บริษัท 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง 

6. ในกรณีที่ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลอือยู่มีมติอนมุตัิ
เลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเก่ียวกบับริษัทมหาขนจํากดั หรือกฎหมายเก่ียวกบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
กรรมการที่ยงัเหลอือยู ่ยกเว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และมี
คุณสมบัติตามที่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ ฯ 
กําหนด โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสรรหามาได้จะต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระ คือ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคมุ หรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งเป็นอิสระ 

5. ไมเ่ป็นตวัแทนของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัท 

และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  
7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย  

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใด ที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 
9. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบับริษัท และบริษัทยอ่ย หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกนั หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจํา และผู้มีอํานาจควบคมุในกิจการดงักลา่ว 

10. สามารถมีสว่นร่วมตดัสนิใจในการดําเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยจํานวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

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

ที่ประธานไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ให้กรรมการในท่ีประชมุเลอืกกรรมการ 1 คน เป็นประธานแทน 

5. วาระการประชุมและเอกสารประชุมควรจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าก่อนการประชุม โดยเลขานกุารคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ดําเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถเชิญผู้บริหารทีเ่ก่ียวข้องให้เข้าร่วมประชมุได้ตามสมควร 
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7. ในกรณีที่ต้องลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใช้วิธีที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยตุิ 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เสนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
จํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร  
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ บาท 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  
 ประธานกรรมการ 7,000  บาท/ครัง้ 
 รองประธานกรรมการ 6,000  บาท/ครัง้ 
 กรรมการ 5,000  บาท/ครัง้ 
 กรรมการอิสระ 10,000  บาท/ครัง้ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 10,000  บาท/ครัง้ 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000  บาท/ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ 3,000  บาท/ครัง้ 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 5,000  บาท/ครัง้ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 3,000  บาท/ครัง้ 
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 66,000  บาท/ปี  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 55,000  บาท/ปี 
 กรรมการอิสระ 55,000  บาท/ปี 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 55,000  บาท/ปี 

 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 รอบบัญชีปี 2554 
(1 ก.ค. 53 - 31 มิ.ย. 54) 

 รอบบัญชีปี 2555 
(1 ก.ค. 54 - 31 มิ.ย. 55) 

 รอบบัญชีปี 2556 
(1 ก.ค. 55 - 31 มิ.ย. 56) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

เบีย้ประชมุกรรมการ/1  12 418,000  11 540,000  11 485,000 
คา่ตอบแทน/1  5 286,000  5 286,000  5 286,000 

 
หมายเหต ุ: /1 = รวมคา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
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(ข) คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริหารและผู้บริหาร 

 รอบบัญชีปี 2554 
(1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54) 

 รอบบัญชีปี 2555 
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55) 

 รอบบัญชีปี 2556 
(1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

เงินเดือน โบนสั เงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  7 17,952,885  7 16,742,655  6 14,983,576 
รวม   17,952,885   16,742,655   14,983,576 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

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

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

 

- 12.80 2529 - ปัจจบุนั 
 
2545 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
- สมาชิกหอการค้าไทยออสเตรเลีย 
- ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
 

2.  นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั 
(ชื่อ-สกลุเดิม เสาวลกัษณ์  เจียรนยัดิลก)    
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค  และบริหาร
ประสิทธิภาพ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

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

- 11.81 2532 - ปัจจบุนั 
 
 
2543 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 

- ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริหาร
ประสิทธิภาพ 

 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ สมาคมผู้ผลิตสีไทย 
- รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3.  นางอจัฉรา โมมินทร์ 
(ชื่อ-สกลุเดิม อจัฉรา พานิชชานนท์)    
กรรมการ 
กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

- 9.44 2534 - ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 

- ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน  
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4.  นางสาวสยมพร บวัภมู ิ
กรรมการ 
กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

46  ปี  ปริญญาตรี 
 พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท 
 พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัร 
 ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัชี 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Chief Financial Officer Certification  
 Program  
 รุ่นท่ี 7/2007 สภาวิชาชีพบญัช ี
 Director Certification Program  
 รุ่นท่ี 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
 กรรมการบริษัทไทย 
 

- 2.64 2538 - ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 

- ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5.  นายโชคชยั เนียมรัตน์ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายสีเคลือบไม้ และสี
อตุสาหกรรม 

49  ปี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประกาศนียบตัร 
Director Certification Program  
รุ่นท่ี 84/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 

- 2.25 2536 - ปัจจบุนั 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

- ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด  
 ฝ่ายสเีคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรม  
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 

6.  นายชชัวาล อศัวกนกศลิป์ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายสีป้องกนัสนิม 
 

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

- 1.78 2545 - ปัจจบุนั 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

- ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด 
 ฝ่ายสีป้องกนัสนิม  
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7.  ดร.วฒิุชยั นีรนาทวงศ์ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

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

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

- กรรมการอสิระ บริษัท ไดเมท  (สยาม) จํากดั 
(มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท ไดเมท  (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการสหกรณ์เลมอนฟาร์ม 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน

เอเซยีฟตุแวร์ จํากดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษา บริษัท เอม็แอนด์อ ีจํากดั 

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

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

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

- - 2550 - ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั 
(มหาชน) 

- อาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญ ประจําหลกัสตูร 
Technopreneur and Innovation 
Management จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนต ประเทศไทย 
จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท สหยเูน่ียน จํากดั (มหาชน) 



รายงานประจําปี 2556 (Annual Report 2013) 

- 25 - 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวส าหรับ

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั  

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. 
(ต่อ) 

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

65 ปี ปริญญาเอก 
Ph.D. (Quantitative Business 
Analysis) 
Arizona State University, United 
States of America 
ประกาศนียบตัร 
Director Certification Program  
รุ่นท่ี 45/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นท่ี 27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 

- - ปัจจบุนั (ต่อ) - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ฟ จํากดั (มหาชน) 

 - ผู้จดัการโครงการมลูนธิิไอเมท ประเทศไทย 
จํากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ส าหรับ
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

9.  นายทํานอง ดาศรี 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

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

- - 2550 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ มลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์ 
- กรรมการ มลูนิธิพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระหว่าง

ประเทศ 
- ผู้อํานวยการบริหารด้านวิเทศน์สมัพนัธ์ สมาคมกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพ 
- อนกุรรมาธิการ นโยบายการเงิน การคลงั และ

งบประมาณ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การ
ธนาคาร และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 

- ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั 
การธนาคาร และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 

- ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระ
พทุธศานา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คณุธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วฒิุสภา 

- กรรมการท่ีปรึกษา สมาคมผู้ นําอาสาพฒันาชมุชนไทย 
จงัหวดัขอนแก่น 

- กรรมการท่ีปรึกษา สมาคมอาสาพฒันาชมุชนไทย 
จงัหวดัขอนแก่น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2556 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

10.  นายไกรฤทธ์ิ  บณุยเกียรติ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

68  ปี ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
Massachusetts Institute of 
Technology : USA 
ประกาศนียบตัร 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (Post  
 Graduate) ด้านการค้าระหว่างประเทศ   
 โรงเรียนผู้จดัการแห่งสหประชาชาติ  
 ประเทศอิตาล ี
 Director Certification Program  
 รุ่นท่ี 0/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
 กรรมการบริษัทไทย 
 

- - 2550 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท แพ็คฟู้ ด จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอสิระ 
   บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซตูิคอลส์ จํากดั 

(มหาชน) 
-  วิทยากรและสมาชิกอาวโุส 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ศาสตราภิชาน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อาจารย์พิเศษด้านการตลาดมหาวิทยาลยั

ต่างๆ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทย่อย 

(ACCT) 
1. นายสรุพล รุจิกาญจนา X, //, ///, @  X, @ 
2. นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั /, //, ///, @ /, @ 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์ /, //, ///, @ /, @ 
4. นางสาวสยมพร บวัภมู ิ /, //, ///,@ / 
5. นายโชคชยั เนียมรัตน์ /, //, /// / 
6. นายชชัวาล อศัวกนกศิลป์ /, //, /// - 
7. ดร. วฒุิชยั นีรนาทวงศ์ / - 
8. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย / - 
9.  นายทํานอง ดาศรี / - 
10. นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรต ิ / - 

 
หมายเหต ุ: 

ACCT  ได้แก่  บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จํากดั 
X หมายถึง ประธานกรรมการ 
/ หมายถึง กรรมการ 
// หมายถึง กรรมการบริหาร 
/// หมายถึง ผู้บริหาร 
@ หมายถึง ผู้มีอํานาจลงนามบริษัท 

 



รายงานประจําปี 2556 (Annual Report 2013) 

- 29 - 

การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 
 ที่ผา่นมาบริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิทีด่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดตีามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ กําหนด ดงันี ้
หมวดที่ 1 :  สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 บริษัทตระหนกัและให้ความสาํคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนกั
ลงทนุในหลกัทรัพย์ อาทิ สทิธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่ สทิธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ 
สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการ
ร่วมตดัสนิใจในเร่ืองสาํคญัของบริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี การ
อนมุตัิธุรกรรมที่สาํคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ซึง่นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้น
แล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

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

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

3. ในท่ีประชมุ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอ่ที่ประชมุใน
ประเด็นตา่งๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั ทัง้นี ้ ในการประชมุผู้ถือหุ้นจะมกีรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง
เข้าร่วมประชมุเพื่อตอบคําถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 

4. หลงัเสร็จสิน้การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะทาํการแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีก่อน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทฯ จะมกีารบนัทกึการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุ
ครัง้ โดยมเีนือ้หาที่ประชมุถกูต้อง ครบถ้วน รวมถงึรายละเอียดกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ การแจงคะแนนนบั
ทกุๆวาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่สาํคญั เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจดัสง่ไป
ยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 2 :  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 นอกจากการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้กลา่วไว้ข้างต้นแล้วนัน้ บริษัทมนีโยบายที่จะสร้างความเทา่เทียมกนัให้เกิดขึน้กบั
ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยในการดาํเนนิการประชมุผู้ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดย
กําหนดให้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่คือ หนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วม
ประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 
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 นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีนโยบายและถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัดในการจดัการข้อมลูภายใน โดยจดัให้รับทราบเฉพาะผู้ที่
เก่ียวข้องเทา่นัน้ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมลูภายในจะสามารถปฏิบตัิได้เฉพาะบคุคลท่ีได้รับมอบหมายเทา่นัน้ โดยทัง้นี ้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัททกุทา่นทราบถงึภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่ข้อมลูภายใน ไมน่ํามาใช้เป็นประโยชน์
สว่นตน รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบริษัทได้กําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม และ
บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Roles of Stakeholders)  
 บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสยีภายใน ซึง่ได้แก่ พนกังาน
และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มสีว่นได้เสยีภายนอก อาทิ คูแ่ขง่ขนั คูค้่า และลกูค้าเป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีวา่การ
สนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ 
บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดทีเ่ก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี โดย
บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

 พนักงาน : บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่พนกังาน เนื่องจากพนกังานเป็นทรัพยากรที่สาํคญัทีจ่ะทําให้
บริษัทประสบความสาํเร็จ บริษัทจึงได้จดัให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะของพนกังาน รวมถงึการ
ดแูลให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางานร่มร่ืน สะอาด และปลอดภยั นอกจากนี ้ บริษัทยงัปฏิบตัิตอ่
พนกังานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการจดัให้มีอาหารกลางวนั 
กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุประกนัสงัคม การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
และพยาบาล สาํหรับพนกังานทกุคน 

 ลูกค้า : บริษัทยดึมัน่การผลติสนิค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า รวมถึงการ
ดําเนินนโยบายการให้บริการหลงัการขายทีด่ี มีคณุภาพ เพื่อสร้างความพึง่พอใจให้กบัลกูค้า ภายใต้
การกําหนดราคาทีเ่หมาะสมและยตุิธรรม รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้า 

 ผู้ถอืหุ้น : การประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2555 เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 110 ราย ทัง้ที่มาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และการมอบฉนัทะมา ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิใน
การออกเสยีงลงคะแนนทกุวาระ และได้ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นอยา่งอิสระ ซึง่ในการ
ประชมุดงักลา่วผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะและซกัถามประเด็นตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจกบั
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบข้อซกัถามและให้
ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหุ้น 

 คู่แข่ง : บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี โดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนัท่ี
เป็นธรรม และไมใ่ช้วิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อทําลายคูแ่ขง่ 

 คู่ ค้า : บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามสญัญาและ/หรือข้อตกลงที่ทาํร่วมกนั ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าที่เป็น
ธรรม และเหมาะสม 

 สิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสาํคญัและรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคมข้างเคยีง 
ด้วยการกําหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้ ซึง่ที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คย
ได้รับการร้องเรียนใดๆ 
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 สถาบันการเงนิ : บริษัทปฏิบตัิและให้ความสาํคญัตอ่ผู้ให้กู้  และคงรักษาความสมัพนัธ์อนัดี เพือ่สร้าง
ความเช่ือมัน่และเช่ือถือ และให้เกียรติตอ่ผู้ให้กู้ตามสญัญาที่ผกูพนั 

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีสาํคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com  
 ในสว่นของงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) นัน้ บริษัทยงัไมไ่ด้จดัตัง้หนว่ยงานขึน้เฉพาะ แต่ได้มอบหมาย
ให้ นายสรุพล รุจิกาญจนา เป็นผู้ดแูลการติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถ
ติดตอ่ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นําซึง่
เป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
และเพื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ดงันี ้
 

1. นโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูล 
 คณะกรรมการของบริษัทคํานึงถึงความสําคญัของนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี (The Principles 
of Good Corporate Governance) โดยกําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุม
และบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด และยงัคํานงึถึงเร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ 
 

2. ภาวะผู้นําและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

http://www.dimetsiam.com/
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- กํากบัดแูลและติดตามผลการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารอยา่งสมํา่เสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทีว่างไว้ 

- ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ อนึง่ โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 
จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัท ใน
การตรวจสอบบญัชีประจําปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่สาํคญัในระบบดงักลา่ว 

- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม และติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ 

 
3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยในการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหว่างกนันัน้  ทัง้นี ้การอนมุตัิการเข้าทํา
รายการระหว่างกันคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยตุิธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามราคา
ตลาด นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดงักลา่วจะไมส่ามารถมีสว่นร่วมในการ
อนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการ
ระหว่างกนัที่เข้าข่ายตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ ข้อกําหนด หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้บริษัทยงักําหนดแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยกําหนดให้เฉพาะ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายเทา่นัน้  ท่ีจะสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ เทา่นัน้ โดยทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารของบริษัททกุท่าน
ทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่นํามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และบริษัทได้กําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม  
 

4. จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัท ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการสร้างค่านิยมเก่ียวกบัจริยธรรมเพื่อให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 
จึงได้จดัทําจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อสง่เสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ
งาน ผู้ ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขดัจริยธรรม และ
อาจเป็นเหตใุห้เป็นการขดัตอ่กฏหมายด้วย โดยได้กําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ 7 ข้อ ประกอบด้วย  

1) ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  
2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
3) การใช้ข้อมลูภายในและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า  
4) นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า  
5) นโยบายการปฏิบตัิตอ่พนกังาน  
6) ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 7) การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิ 
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5. การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจํานวน 3 คน และมี
กรรมการอิสระจํานวน 1 คน รวมทัง้สิน้จํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 10 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่ง (1) ใน สาม 
(3) ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะช่วยถ่วงดลุอํานาจของกรรมการบริหาร 
 

6. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัที่สงูเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบตัิตามที่บริษัท
ต้องการได้ สาํหรับคา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยเช่ือมโยงกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 
 

7. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา โดยมีการจัด
หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลาลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยมีสถิติการประชมุกรรมการ ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมกรรมการทัง้หมด 

รอบบัญชีปี 2555 
(1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55) 

รอบบัญชีปี 2556 
(1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56) 

1. นายสรุพล รุจิกาญจนา 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
2. นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์  5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
4. นายโชคชยั เนียมรัตน์ 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
5. นายชชัวาล อศัวกนกศลิป์ 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
6. นางสาวสยมพร บวัภมูิ 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
7. ดร. วฒุชิยั นีรนาทวงศ์ 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
8. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 

9. นายทํานอง ดาศรี 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
10. นายไกรฤทธ์ิ  บณุยเกียรต ิ 5/5ครัง้ 5/5ครัง้ 
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8. คณะอนกุรรมการ 
 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2550 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 คน และกรรมการอิสระจํานวน 1 คน รวมเป็นจํานวน 4 คน ซึง่มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี ทัง้นีท้ี่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ปัจจบุนัมี
จํานวน 4 คน ซึง่มวีาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นไปตามรายละเอยีดในข้อ 1.8 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุเป็นประจําอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจดัให้มีการประชมุเป็นพิเศษใน
กรณีที่มีวาระเร่งดว่น สว่นคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะมีการประชมุเป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 

9. ระบบการควบคมุภายใน 
 บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มีประสทิธิภาพ 
จึงได้กําหนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูล
การใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตาม ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ ยงัมีการควบคมุภายในที่เก่ียวกบัระบบการเงิน โดย
บริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนัน้ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จํากดั ซึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีประจําปีและไมพ่บ
จดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่สาํคญัในระบบดงักลา่ว 
 

10. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การดําเนินธุรกิจที่สาํคญัและการกํากบัดแูลกิจการ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอ่สาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และ
รายงานประจําปี โดยการจดัทํางบการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืก
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการที่ดีที่สดุในการ
จดัทํา รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อยา่งมี
เหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิและเพื่อให้ทราบ
จดุออ่น เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร
และเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
1.1 ความเสีย่งจากการพึง่พิงเทคโนโลยีการผลติจากตา่งประเทศ 

 บริษัทได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชัน้นําของโลกที่ประกอบธุรกิจมานาน
กว่า 100 ปี ได้แก่ VALSPAR/1 และ PPG ซึ่งบริษัทมีสญัญาการให้การสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ดงันี  ้
 1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”)/1 VALSPAR ซือ้กิจการทัง้หมดของ Wattyl และยงัคง
ให้ลขิสทิธ์ิ (Licence) แก่บริษัทในการผลิตและจําหน่าย สีเคลือบไม้และสีทาอาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการต่ออายุ
สญัญา บริษัทสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี ปัจจุบนัสญัญานีม้ีผลผูกพนัธ์ตั ง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที่ 30 
มิถุนายน 2559 
 2)  PPG บริษัทมีสญัญาสัง่ผลิตสีป้องกันสนิมจาก PPG (Special Manufacturing Agreement) และ
สญัญาให้เป็นผู้แทนจําหนา่ยสป้ีองกนัสนิมในประเทศไทยจาก PPG (Distributor Agreement) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2553 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556) ซึ่งจากการพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตของทัง้สองบริษัทดงักล่าว อาจทําให้
บริษัทได้รับความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีการผลติ หรือการถกูบอกเลกิสญัญาหรือเปลีย่นแปลงเง่ือนไข
สญัญาได้ 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ทําการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิม จนทําให้
ผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิมที่ผลิตได้ มีค ุณสมบตัิที ่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยในการจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์สี นอกจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์สี และความหลากหลายของ Shade สี รวมทัง้ความพร้อมของบริษัทในการ
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ได้ทนัตามความต้องการของลกูค้า และปัจจัยสาํคญัอีกประการหนึ่งคือการให้บริการหลงัการขาย (After 
Sale Service) ซึ่งบริษัทมีทีมบริการทางเทคนิค (Technical Service Team) คอยให้คําแนะนําที่สถานที่ของลกูค้า
เก่ียวกับการใช้สีที่ถูกต้อง จึงทําให้บริษัทสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว และยงัถือเป็นโอกาสในการขยายตลาด
อีกด้วย ซึ่งจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ทําให้บริษัทมีความคุ้นเคย และความ
ชํานาญด้านการตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดให้กับบริษัท  ซึ่งจาก
ความชํานาญในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศของบริษัททําให้ VALSPAR/1  และ PPG ต้องพึ่งพาช่องทางการ
จัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์สี (Marketing Arm) ของบริษัทเพื่อจําหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศ 
 นอกจากนี ้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัทัง้สองบริษัท มาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา บริษัทได้รับการสนบัสนุนและให้ลิขสิทธ์ิการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทมีความพร้อม ประสบการณ์ และความ
ชํานาญในด้านการผลติและจําหนา่ยสภีายใต้เทคโนโลยีของทัง้สองบริษัทเป็นอยา่งดี ทําให้บริษัทได้รับความเช่ือถือจากกลุ่มลกูค้า
ผู้ใช้สด้ีวยดีมาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ลกูค้าผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์สีของทัง้สองบริษัทดงักลา่ว ควบคู่
ไปกบัการพฒันาคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์สีที่ผลิตได้โดยต่อเนื่อง ทําให้ผลิตภณัฑ์สีของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากทัง้สอง
บริษัทมีคณุสมบตัิการใช้งานที่สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีทีมงานวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์สี (R&D) ประเภทต่างๆ ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้จดลิขสิทธ์ิตราสินค้า (Brand Name) ของบริษัทบางสว่นและกําลงั
ดําเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากทัง้
สองบริษัทข้างต้น และเพื่อสร้างการยอมรับในตวัผลติภณัฑ์และตราสนิค้าของบริษัท 

หมายเหตุ : /1 = Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) เป็นบริษัทผู้ ผลิตและจําหน่ายสี มีสํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ซือ้กิจการทัง้หมดของ Wattyl Australia Pty Ltd. (“Wattyl”) เม่ือปี 2554 
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1.2 ความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบ 
 เนื่องจากวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัทเป็นสารเคมีต่างๆอาทิ สารเรซิน (Resin), ตวัให้สี (Pigment), ตวัทําละลาย 
(Solvent) และตวัเติมคณุสมบตัิ (Additive) โดยมีแหลง่ที่มาจากผู้ผลติทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่จะสัง่ซือ้จากผู้
จําหน่ายในประเทศเป็นหลกั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตอาจจะไม่สามารถผลิตหรือ
จําหนา่ยวตัถดุิบให้แก่บริษัทได้ตาม ปริมาณ เวลา และเง่ือนไขที่บริษัทกําหนดไว้ ซึ่งจะสง่ผลต่อการดําเนินงานและการเติบโต
ของบริษัท 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกนัความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบ ซึง่บริษัทมีนโยบายกระจายการจดัหาวตัถดุิบ โดย
การสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ จําหนา่ยมากกวา่ 1 แหง่ อีกทัง้บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ จําหนา่ยวตัถดุิบ และมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบ
จากผู้ จําหน่ายมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ดงันัน้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการจดัหาวตัถดุิบของบริษัทจึงมีโอกาสน้อย 
และที่ผา่นมาก็ยงัไมเ่คยประสบปัญหาอยา่งร้ายแรงแตอ่ยา่งใด 
 

1.3 ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

 บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ อนัเนื่องมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของต้นทนุวตัถดุิบ ซึ่ง
วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัทสว่นใหญ่เป็นวตัถดุิบที่มีแหลง่ผลิตจากต่างประเทศ จดัว่าเป็นเคมีภณัฑ์ที่มีความเก่ียวเนื่องกบั
ราคานํา้มนัดิบ และราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีของตลาดโลก รวมทัง้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทได้สัง่ซือ้วตัถุดิบจากตวัแทนจําหน่ายในประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 และนําเข้า
วตัถดุิบโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 สําหรับการสัง่ซือ้วตัถดุิบที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ บริษัท
จะตกลงกบัผู้ จําหน่ายวตัถดุิบในต่างประเทศ โดยกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้อย่างชดัเจน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท
ไม่ได้มีการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมี
ปริมาณการนําเข้าวตัถดุิบโดยตรงจากต่างประเทศในมลูค่าที่ไม่มากนกั ทําให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศไมม่าก 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทให้ความสาํคญักบัการวางแผนและการบริหารการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์และการบริหารสินค้าคงคลงั 
รวมทัง้การบริหารระบบขนสง่ เพื่อควบคมุและบริหารต้นทนุรวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท กอปรกบัการที่บริษัท
ทําการผลิตสีตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to order) เป็นสว่นใหญ่ ทําให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกบั
แผนการจําหนา่ยได้ และทําให้บริษัทสามารถกําหนดราคาสินค้าที่จะจําหน่ายให้เป็นไปตามต้นทนุการผลิตที่เปลี่ยนแปลงใน
แตล่ะช่วงเวลาได้ และสามารถรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นให้อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงเดิมได้ 
 

1.4 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีด้านการผลติของลกูค้า 

 เนื่องจากลกูค้าผู้ใช้ผลติภณัฑ์สขีองบริษัทสว่นใหญ่ เป็นลกูค้าภาคอตุสาหกรรมที่มีสายงานการผลติที่แตกต่างกนั ดงันัน้ 
หากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นลกูค้าของบริษัทปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการผลิต เพื่อสนองตอบความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ย่อมทําให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภค ที่เร่ิมหนัมาให้
ความสําคญักบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ทําให้ภาคธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงความต้องการใช้สีจากสีประเภท Solvent Base ที่มีสาร
ระเหยมาก แต่เนือ้สีน้อย เป็นสีประเภท Water Base ที่มีเนือ้สีมาก และสารระเหยน้อย ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วทําให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
ของลกูค้า ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสีย่งจากประเด็นดงักลา่วได้ แตเ่นื่องด้วยการให้บริการหลงัการขายของบริษัทที่เน้นการ
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ให้คําแนะนําเก่ียวกบัการใช้สใีนสายงานการผลิตของลูกค้า บริษัทจึงสามารถวางแผนการผลิตและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกบั
แผนการผลิตสินค้าของลกูค้าได้ ทําให้บริษัทสามารถประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตของลกูค้า และสามารถลด
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วได้ 
 

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเสีย่งจากผู้ เข้ามาทาํธุรกิจสรีายใหมแ่ละการเปิดเสรีทางการค้า 
 บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่  ทัง้ประเภทที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ผลิตสีจาก
ต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตสีของคนไทย และบริษัทผู้ผลิตสีของคนไทยที่ได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจาก
ต่างประเทศ รวมถึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการดําเนินนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐบาล  ที่อาจส่งผลให้มีการ
นําเข้าผลิตภณัฑ์สีราคาตํา่จากต่างประเทศ ซึ่งผลจากการเข้ามาดําเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหม่และการเปิดเสรีทางการค้า  

อาจทําให้เกิดการแข่งขนัทางด้านราคา  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดรายได้และกําไรสทุธิของบริษัทในอนาคต  

 อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยสมีาเป็นระยะเวลานาน กอปรกบัการมีผลิตภณัฑ์สีที่มี
ความหลากหลาย และได้รับการยอมรับด้านคณุภาพและมาตรฐานการผลติ รวมถึงการให้บริการหลงัการขายที่ดีซึ่งถือเป็นจุด
แข็งอยา่งหนึง่ของบริษัท บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่วเล็กน้อย  แต่ทัง้นีท้ี่ผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยได้รับ
ผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 
 

2.2 ความเสีย่งจากการพึง่พิงบคุลากรที่มีความชํานาญ 
 บคุลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในตวัผลิตภณัฑ์ และมีความคิดริเร่ิมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คณุภาพ ถือเป็น
ปัจจัยสําคญัประการหนึ่งของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์สี ซึ่งการสญูเสียบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทได้ 

 อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของบริษัทสว่นใหญ่ทํางานร่วมกบับริษัทมาเป็นเวลานาน ซึ่ง
ที่ผ่านมาบริษัทมีอตัราการลาออกของพนกังานในสว่นงานดงักลา่วน้อยมาก อีกทัง้บคุลากรสําคญัในสว่นงานด้านการวิจัยและ
พฒันาของบริษัท ยงัเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ดงันัน้ จึงทําให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงเก่ียวกบัการ
สญูเสยีบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้บริษัทยงัป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยการจดั
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรในสว่นงานดงักลา่วเพื่อกระจายความรู้ให้กับทีมงาน และลดการ
พึง่พิงบคุลากรรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ 

 
2.3 ความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติ อนัเนื่องมาจากเหตอุคัคีภยั 

 เนื่องจากอตุสาหกรรมการผลติส ีเป็นอตุสาหกรรมที่ต้องใช้วตัถดุิบเคมีภณัฑ์ในการผลติ ซึง่วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ
ล้วนแต่เป็นวตัถุดิบที่ง่ายต่อการติดไฟ ดงันัน้ หากเกิดการร่ัวไหลของสารเคมีหรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน บริษัทอาจ
ได้รับความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติอนัเนื่องมาจากการเกิดอคัคีภัยได้ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้และได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้แก่พนกังานท่ีปฏิบตัิหน้าที่ภายในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนการผลิต ข้อควรปฏิบตัิ และ
ข้อควรระวงัในการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสาเหตขุองการเกิดอคัคีภยั อาทิ การเกิดปฏิกิริยาทาง
เคมีของสารเคมี อณุหภมูิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอนัตรายที่เกิดจากการสลายตวั เป็น
ต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการฝึกอบรมการป้องกนัและระงับอคัคีภยั โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศนูย์ป้องกนัและบรรเทา
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สาธารณภยั เทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนกังานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ 
ทัง้นี ้บริษัทได้ติดตัง้ระบบ Explosion Proof ซึ่งเป็นระบบที่สามารถป้องกันการเกิดประกายไฟหากมีการสปาร์คของกระแส
ไฟฟ้า อนัจะนํามาซึง่การเกิดการลกุไหม้ภายในโรงงานได้ ดงันัน้ ความเสีย่งจากการเกิดอคัคีภยัที่อาจทําให้เกิดการหยดุชะงกั
ของการผลติสนิค้า จึงมีโอกาสเกิดขึน้น้อย ซึง่ที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 
 

2.4 ความเสีย่งจากการขยายการลงทนุ 
 ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายการลงทุนธุรกิจในตลาดสีทาอาคารเพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
ผลติภณัฑ์สทีาอาคารของบริษัท ซึง่ถือเป็นประเภทสทีี่มีการแขง่ขนัสงู และมีมลูค่าในตลาดสีสงูที่สดุ โดยบริษัทต้องลงทนุเพื่อ
สร้างตราผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกั โดยการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ผา่นสือ่ตา่งๆ และเพิ่มช่องทางการจดัจําหนา่ยในรูปของการ
เพิ่มจํานวนพนกังานขาย เพื่อให้สามารถนําเสนอผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบัลกูค้าได้โดยตรง อาทิ ผู้ รับเหมา สถาปนิก และ
เจ้าของอาคารหรือบ้านพกัอาศยั ซึง่บริษัทต้องลงทนุสาํหรับคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ให้เป็นที่รู้จกัเพิ่มมากขึน้ 
ทัง้นี ้การขยายการลงทนุดงักลา่วขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการแข่งขนัของตลาดภายในประเทศ 
เป็นต้น 
 อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภณัฑ์สีทาอาคารของบริษัทมีคณุภาพสงู และสามารถทาได้ปริมาณเนือ้ที่มากกว่าสี
ยี่ห้ออื่นประมาณ 20%-30% เมื่อเปรียบเทียบกบัสีทาอาคารที่มีราคาใกล้เคียงกนั ทําให้ลกูค้ารายย่อยเพิ่มความมัน่ใจเมื่อมี
การทดลองใช้สไีดเมทเปรียบเทียบกบัสยีี่ห้ออื่น เห็นได้จากการยอดจําหนา่ยสทีาอาคารของบริษัทเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.1 ความเสีย่งจากการบริหารงานที่พึง่พิงผู้บริหารหลกั 

 เนื่องจากผลติภณัฑ์ของบริษัทถือเป็นเคมีภณัฑ์ประเภทหนึง่ ซึง่ต้องอาศยัความรู้ความชํานาญในการศึกษาวิจยัเพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ซึ่งในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
นอกจากจะต้องให้ความสาํคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์แล้ว การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าของผู้บริหารบริษัทเป็นอีกสิง่
หนึง่ที่สง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัท ซึง่ผู้บริหารหลกัสว่นใหญ่ทํางานกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
10 ปี ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลกัของบริษัทในด้านการบริหารงาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารอาจจะสง่กระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
 อยา่งไรก็ตามบริษัทได้จดัให้มีการจดัทําระบบการบริหารจดัการท่ีใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนกังานได้ปฏิบตัิ 
อีกทัง้มีการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัให้มีความรู้ความเข้าใจในการทํางานโดยเท่าเทียมและสมํ่าเสมอ รวมทัง้ได้สง่เสริมและ
มอบหมายให้พนักงานมีตําแหน่งหน้าที่การงานสงูขึน้เพื่อรองรับด้านการบริหารจัดการ จึงน่าจะสามารถลดการพึ่งพิ งการ
บริหารงานของผู้บริหารหลกัได้ 
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รายการระหว่างกัน 
 
1. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย 

 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 55 สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 

ACCT – เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
– มีกรรมการ และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามร่วมกนักบั

บริษัท โดยนายสรุพล รุจิกาญจนา นางอจัฉรา โมมิ
นทร์ นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั นางสาวสยมพร 
บวัภมิู และนายโชคชยั เนียมรัตน์ เป็นกรรมการใน 
ACCT ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน  ACCT ได้แก่ 
นายสรุพล รุจิกาญจนา นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์
ชยั และนางอจัฉรา โมมินทร์ 

1. บริษัทจําหน่ายสินค้าให้กบั ACCT  - 59,450 ACCT ดําเนินธุรกิจจําหน่ายสี รับเหมาทาสีงาน
โครงการ และออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิม
แบบ Cathodic Protection สําหรับทอ่กาซใต้ดิน 
โครงสร้างเหล็กใต้นํา้ ฯลฯ 
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1 รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย (ตอ่) 

หมายเหต:ุ  - บริษัทได้ทําสญัญาให้เชา่พืน้ที่อาคารสํานักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินค้า และสญัญาบริการสํานักงานซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูซอย 1 ถนนสขุุมวิท ตําบลบางปใูหม่ อําเภอ
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ กบั ACCT โดยมีระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2553 และได้ทําการต่ออายสุญัญาเป็นระยะเวลา 2  ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 
2553 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2555) โดยคิดคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน สําหรับการเชา่พืน้ที่อาคารสํานกังานและสถานที่เก็บรักษาสินค้าเดือนละ 1,000 บาท สําหรับการบริการสํานักงานเดือนละ 5,000 บาท 
และสําหรับการบริการประกนัภยัเดือนละ 100 บาท 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2556 เม่ือวนัที่ 23 สิงหาคม 
2556 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกิจการ 

 
 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 55 สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 

ACCT (ตอ่)  2. บริษัทมีรายได้คา่เชา่จาก ACCT 12,000 12,000 ใช้เป็นพืน้ที่เก็บสินค้า 

  3. บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการจาก ACCT 61,200 61,200 เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารจดัการ 

  4. บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ จาก ACCT ได้แก่ รายได้จาก
คา่บริการขนสง่ และคา่โทรศพัท์ 

42,139 27,733 เพ่ือการบริหารต้นทนุ และให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ 

  5. บริษัทซือ้สินค้าจาก ACCT 9,375 - ซือ้สาย THW เพ่ือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าของ
บริษัทในราคาที่เหมาะสม 

  6. บริษัทจา่ยคา่บริการให้ ACCT 28,049 - ปี2554 - บริษัทวา่จ้าง ACCT เข้าดําเนินการ
ปรับปรุงพืน้ที่โปรเจคงานของลกูค้า 
ปี2555 - Courier Chart, Air Ticket, Hotel 

  7. บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ ACCT 100,825 625,703 บริษัทให้การสนบัสนนุทางการเงินกบับริษัทยอ่ย 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทัว่ไป 

  8. บริษัทมีรายการดอกเบีย้รับจาก ACCT 7,360 25,703  
  9. บริษัทมียอดลกูหนีอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากการให้เชา่

พืน้ที่เก็บสินค้า คา่ธรรมเนียมการจดัการ และ
คา่บริการอ่ืนๆ จาก ACCT 

40,580 17,155 เป็นการซือ้ขายที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท 

  10. บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจากการซือ้
สินค้าจาก ACCT 

10,031 -  
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2. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: - SUNCOAT ดําเนินธุรกิจจําหน่ายสีทนความร้อนสําหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่ SUNCOAT มีผู้ ถือหุ้นหลกัเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทยในสดัสว่นร้อยละ 60 และผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นที่มี
ประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีผลิตสีทนความร้อน เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ SUNCOAT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2556 เม่ือวันที่ 23 
สิงหาคม 2556 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกิจการ 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 55 สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 

SUNCOAT – เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท 
– บริษัทเข้าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน SUNCOAT  

1. บริษัทจําหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

81,679,964 68,002,999 ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นของ SUNCOAT เป็นผู้ มีความรู้
ความชํานาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสี
ทนความร้อน ทําให้บริษัทสามารถพึง่พา
เทคโนโลยีการผลติสดีงักลา่ว สง่ผลให้บริษัท
สามารถขยายตลาดไปยงัสีทนความร้อนได้ 

 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก
การจําหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

15,861,306 21,476,278 

  3. บริษัทซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 19,487,445 17,725,086 เป็นวตัถดุบิเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของ 
SUNCOAT โดย SUNCOAT นําเข้าจากญ่ีปุ่ น   4. บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 
5,103,868 5,217,667 
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2. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

หมายเหต ุ: - SOLID ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเต็มมลูคา่เทา่กบั 6,000,000 บาท โดยกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามบริษัท เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบันางอจัฉรา 
โมมินทร์ และถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 57 ของทนุจดทะเบียน และมีอํานาจควบคมุใน SOLID 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกบั SOLID ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2556 เม่ือวนัที่ 23 สิงหาคม 
2556 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกิจการ 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 55 สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 

SOLID – เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากมีกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
บริษัท เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบันางอจัฉรา โมมินทร์ 
ซึง่เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้ มีอํานาจลง
นาม และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
57 ของทนุจดทะเบียน และมีอํานาจควบคมุ 

1. บริษัทจําหน่ายสินค้าให้กบั SOLID  559,904 576,913 ต้องการให้การสนบัสนนุทางธุรกิจกบับริษัท 
2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การจําหน่ายสินค้าให้กบั SOLID 
46,558 78,062 

3. บริษัทวา่จ้าง SOLID ก่อสร้างสินทรัพย์
ถาวร 

225,409 1,697,463 บริษัทวา่จ้าง SOLID ดําเนินการก่อสร้าง
อาคารและสิ่งปลกูสร้างเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายในอนาคต 

4. บริษัทจา่ยคา่บริการให้ SOLID 30,000 28,500 บริษัทวา่จ้าง SOLID ทาสีบ้านตวัอยา่ง 
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3. รายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: /1 = นายอํานาจ  สอุทุยั ออกจากตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายผลิตเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2555 และได้ลาออกจากการเป็นพนกังานบริษัทมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2555 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

สิน้สุด 30 มิ.ย. 55 สิน้สุด 30 มิ.ย. 56  
นายสรุพล  รุจิกาญจนา ผู้ ถือหุ้นบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

บริษัทจําหน่ายยานพาหนะ 747,663 - บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ให้สําหรับผู้ อํานวยการฝ่าย
และผู้จดัการฝ่าย เม่ือรถยนต์มีอายคุรบการใช้งานตาม
นโยบาย โดยมีสว่นลดเป็นจํานวนเงิน 50,000 บาทจาก
ราคากลางที่สืบมา ทัง้นีเ้พ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจให้
ผู้บริหาร 

นายโชคชยั  เนียมรัตน์ ผู้ ถือหุ้นบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสี
เคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรม 

บริษัทจําหน่ายยานพาหนะ 392,523 - บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ให้สําหรับผู้ อํานวยการฝ่าย
และผู้จดัการฝ่าย ซึง่เป็นผู้ ใช้รถยนต์คนันัน้ เม่ือรถยนต์มี
อายคุรบการใช้งานตามนโยบาย โดยมีสว่นลดเป็น
จํานวนเงิน 50,000 บาทจากราคากลางที่สืบมา ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นขวญัและกําลงัใจให้ผู้บริหาร 

น.ส.วิสสตุา  รุจิกาญจนา ผู้ ถือหุ้นบริษัท 
ญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัทจําหน่ายโทรศพัท์มือถือ 4,206 - บริษัทมีนโยบายในการจําหน่ายทรัพย์สินให้กบัพนกังาน 
โดยให้สว่นลดจํานวนหนึ่ง เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจ
ให้กบัพนกังาน 

นายอํานาจ  สอุทุยั/1 ผู้ ถือหุ้นบริษัท 
ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

บริษัทจําหน่ายยานพาหนะ 704,334 - บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ให้สําหรับผู้ อํานวยการฝ่าย
และผู้จดัการฝ่าย เม่ือรถยนต์มีอายคุรบการใช้งานตาม
นโยบาย โดยมีสว่นลดเป็นจํานวนเงิน 50,000 บาทจาก
ราคากลางที่สืบมา ทัง้นีเ้พื่อเป็นขวญัและกําลงัใจให้
ผู้บริหาร 
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4. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2556 ได้ให้ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัเป็นรายการท่ี
เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
 
5. มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้สว่นเสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความ
จําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง
กันดงักล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี  ้บริษัทจะทําการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 
  
6. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนัตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยตัง้อยู่บน
เง่ือนไขทางการค้าตามปกติ หรือการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนั
ที่บริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ทางบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดและปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่สําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ยอ่ย ตามมาตรฐานบญัชีที่กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 รายได้ 
 ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 376.23 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2555 
เทา่กบั 11.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 3.06 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการจําหนา่ยสทีนความร้อน 
 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบญัชีปี 2556 เทา่กบั 2.33 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่เช่า และ
ดอกเบีย้รับ 
 
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเทา่กบัร้อยละ 74.70 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดบญัชีปี 2555 
คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 7.37 ทัง้นี ้ การลดลงดงักลา่วเป็นผลมาจากบริษัทสามารถบริหารต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ 
 ในงวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 110.57 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดบญัชีปี 2555 
จํานวน 15.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.83 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร เกิดจากการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 4.83 
 
วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้เทา่กบั 231.48 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2555 จํานวน 
7.89  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 3.29 โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นผลมาจากสาเหตุ
ตา่งๆ ดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556 เทา่กบั 2.24  ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2555
จํานวน 5.82  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 72.22  เนื่องจากบริษัทได้นําเงินไปลงทนุขยายธุรกิจสีทา
อาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายผลติภณัฑ์สทีาอาคาร 

 

 ลกูหนีก้ารค้าอื่น ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556  เท่ากับ 76.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2555 จํานวน 1.16 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.53 เป็นผลจากการที่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 
เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2555 โดยลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ ในงวดบญัชีปี 2556 เท่ากบั 47.52 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2555 จํานวน 4.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.59 

 

 ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้อง ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556 เท่ากบั 21.55  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2555 
จํานวน 5.65  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.49  เป็นผลจากการที่บริษัทจําหน่ายสีทนความร้อน
ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้ 
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 บริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมินผลจากการสอบทานยอดลกูหนีก้ารค้าคงเหลือ โดยฝ่าย
บริหารและบริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นร้อยละของยอดขายในอตัราร้อยละ 0.5 ทัง้นี ้ณ วนัสิน้ปี บริษัทจะทําการ
สอบทานความเพียงพอของของจํานวนเงินค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้ไว้กับลกูหนีแ้ต่ละรายที่มียอดค้างเกินกําหนด และมี
มลูเหตใุห้คาดวา่จะไมส่ามารถเก็บเงินได้ หรือเก็บได้ไมเ่ต็มจํานวน โดยคํานงึจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจุบนั 
รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบและปริมาณของลูกหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อยอดลกูหนี ้
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 

 สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556 เทา่กบั 72.98 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2555 จํานวน 9.68 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 11.71 เป็นผลจากการลดลงของวตัถดุิบ และงานระหวา่งทํา คิดเป็นอตัรา
ลดลงร้อยละ 17.03  และ 8.78 ตามลาํดบั 

 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556 เทา่กบั 53.25 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2555 
จํานวน 0.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 0.42 

 
สภาพคล่อง 

 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวมเท่ากบั 176.42 ล้านบาท และมีหนีส้ินหมนุเวียนรวมเท่ากบั 
125.73  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.40 เท่า โดยบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็วเท่ากบั 
0.80 เทา่ แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีสภาพคลอ่งอยูใ่นเกณฑ์ด ีซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทมีอตัราการทํากําไรท่ีดี รวมทัง้ยงัสามารถ
บริหารสต๊อกสนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 หนีส้นิ 

ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556  บริษัทมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 132.73  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2555 จํานวน 5.84  ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.60  ซึ่งการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวมเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 19.36 ล้านบาท 
 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556 เท่ากบั 98.87  ล้านบาท ลดลง
จากงวดบญัชีปี 2555  จํานวน 13.60  ล้านบาท ซึ่งการลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เป็นผล
จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานในงวดบญัชีปี 2555 และมีการตัง้สํารองภาระผูกพนัสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซึง่เป็นผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบญัชีเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน กอรปกบับ
ริษัทมีสว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้งวดบญัชีปี 2556  เท่ากบั 1.34  เท่า เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2555 
ซึ่งเท่ากบั 1.13  เท่า การเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลจากการท่ีบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัท
ใหญ่) ลดลงจากผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในงวดบัญชีปี 2555 ซึ่งยงัคงแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจที่มีความ
เข้มแข็ง 
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 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ ACCT 
 ผลการด าเนินงาน 
 ACCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดําเนินธุรกิจจําหน่ายสีและรับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตัง้ ระบบ
ป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection โดยในงวดบญัชีปี 2556  ACCT มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 1.50  ล้าน
บาท ซึ่งลดลงจากงวดบญัชีปี 2555  เท่ากบั 1.48  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 49.59 โดยมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวมเทา่กบั 0.87  ล้านบาท ดงันัน้ ACCT จึงเป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้มีผลการดําเนินงานท่ีสง่ผลกระทบตอ่งบการเงินของกิจการอย่าง
มีนยัสาํคญั 
 
 ฐานะการเงนิ 
 ในงวดบญัชีปี 2556  ACCT มสีนิทรัพย์รวมเทา่กบั 0.59 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2555 เทา่กบั 0.21 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 26.62  มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 1.10  ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดบญัชีปี 2555  เทา่กบั 0.65 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 144.92  โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั (0.51) ล้านบาท 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
  
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2556 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญัและเร่ืองอื่นๆ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2556 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิน้สดุ
วนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายบญัชีที่สาํคญัและเร่ืองอืน่ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารตอ่งบการเงิน 
ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัติามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม ่
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธีิการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลู
ที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ง
ดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรของ
บริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่
ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีทีจ่ดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้มานัน้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินดงักลา่วข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ 
วนัท่ี 30 มถินุายน 2556 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
 
 
 
 

นางสมุาล ี โชคดีอนนัต์ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
    ทะเบียนเลขที่ 3322 

 
      กรุงเทพมหานคร 
      23 สงิหาคม 2556 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

         (หน่วย : บาท) 

     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
หมาย
เหตุ  

30 มิถุนายน 
2556  

30 มิถุนายน 
2555  

30 มิถุนายน 
2556  

30 มิถุนายน 
2555 

สินทรัพย์           
สินทรัพย์หมุนเวียน          

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6  
          

2,238,068   
          

8,055,937   
          
2,169,081   

          
8,027,048  

 
ลกูหนี ้
การค้า  - ลกูค้าทัว่ไป - สทุธิ 7  

       
76,984,765   

       
75,826,127   

       
76,612,940   

       
75,551,232  

  - บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 7,8  
       

21,554,340   
       

15,907,864   
       
21,554,340   

       
15,907,864  

 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย 8  
                         

-     
                         

-     
             
625,703   

             
100,825  

 สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ  9  
       

72,980,494   
       

82,657,499   
       
72,944,097   

       
82,603,440  

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น   
          

2,664,469   
          

1,557,163   
          
2,677,932   

          
1,563,109  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   
     

176,422,136   
     

184,004,590   
     

176,584,093   
     

183,753,518  

            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - สทุธิ 10  
                         

-     
                         

-     
             
381,250   

             
500,000  

 เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง   
             

300,000   
             

300,000   
             
300,000   

             
300,000  

 เงินลงทนุระยะยาว - สทุธิ 11  
                         

-     
                         

-     
                         
-     

                         
-    

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 12  
       

53,253,826   
       

53,477,106   
       
53,222,687   

       
53,438,710  

 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 13  
             

860,238   
             

776,947   
             
860,238   

             
776,947  

 ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย   
               

38,911   
             

340,210   
               
21,230   

             
187,052  

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น   
             

603,463   
             

464,800   
             
544,964   

             
257,300  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
       

55,056,438   
       

55,359,063   
       

55,330,369   
       

55,460,009  

            
รวมสินทรัพย์    

     
231,478,574   

     
239,363,653   

     
231,914,462   

     
239,213,527  

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

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
หมาย
เหตุ  

30 มิถุนายน 
2556  

30 มิถุนายน 
2555  

30 มิถุนายน 
2556  

30 มิถุนายน 
2555 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
         

หนีส้นิหมุนเวียน 
         

 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 

         

  
จากสถาบนัการเงิน 14 

 
       
25,000,000   

          
5,637,325   

       
25,000,000   

          
5,637,325  

 
เจ้าหนีก้ารค้า - ผู้ ค้าทัว่ไป 

  
       

80,740,932   
       

93,884,289   
       
80,402,669   

       
93,679,041  

 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 8 

 
         

5,217,667   
          

5,103,868   
          
5,217,667   

          
5,113,899  

 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 

         

  
สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 15 

 
         
1,183,817   

          
1,369,370   

          
1,183,817   

          
1,369,370  

 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 

  
         
6,473,083   

          
6,668,269   

          
6,374,325   

          
6,571,846  

 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 16 

 
         

7,114,029   
          

4,013,882   
          
7,091,280   

          
4,006,766  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 
  

     
125,729,528   

     
116,677,003   

     
125,269,758   

     
116,378,247  

            
หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

         

 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 15 

 
             
456,532   

          
1,640,349   

             
456,532   

          
1,640,349  

 
ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

         

  
หลงัออกจากงาน 17 

 
         
6,548,066   

          
8,578,493   

          
6,548,066   

          
8,578,493  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
  

         
7,004,598   

       
10,218,842   

          
7,004,598   

       
10,218,842  

            
รวมหนีส้ิน 

  
     

132,734,126   
     

126,895,845   
     

132,274,356   
     

126,597,089  

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

         
(หน่วย : บาท) 

     
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

     
30 มิถุนายน 

2556  
30 มิถุนายน 

2555  
30 มิถุนายน 

2556  
30 มิถุนายน 

2555 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 

         
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

         
 

ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  18 
        

      - ทนุจดทะเบยีน 270,000,000 หุ้น   
     

135,000,000   
                         

-     
     

135,000,000   
                         

-    

 
     - ทนุจดทะเบยีน 180,000,000 หุ้น 

  
                         

-     
       

90,000,000   
                         

-     
       

90,000,000  

 
     - หุ้นท่ีออกและรับชําระเต็มมลูคา่แล้ว 

         

  
      180,000,000 หุ้น 

  
       

90,000,000   
       

90,000,000   
       
90,000,000   

       
90,000,000  

 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

  
       

20,385,912   
       

20,385,912   
       

20,385,912   
       

20,385,912  

 
สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่น 

         

    เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
10 

 
             

818,260   
                         

-     
                         

-     
                         

-    

 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 

         

  
จดัสรรเพื่อสาํรองตามกฎหมาย 

  
          

3,030,000   
          

3,030,000   
          

3,030,000   
          

3,030,000  

  
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

  
      

(15,367,552)  
           

(948,104)  
      
(13,775,806)  

           
(799,474) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
  

       
98,866,620   

     
112,467,808   

       
99,640,106   

     
112,616,438  

สว่นได้เสยีที่ไมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ 
  

           
(122,172)  

                         
-     

                         
-     

                         
-    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  
  

       
98,744,448   

     
112,467,808   

       
99,640,106   

     
112,616,438  

            
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  
     

231,478,574   
     

239,363,653   
     

231,914,462   
     

239,213,527  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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   บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  30 มิถุนายน 

         (หน่วย : บาท) 

     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 

รายได้จากการขายและบริการ 8     376,228,457      388,098,098      374,784,987       385,144,680  

ต้นทนุขายและบริการ 8, 20  
   
(281,025,995)  

  
(303,391,732)  

  
(280,081,497)  

   
(301,078,681) 

ก าไรขัน้ต้น        95,202,462       84,706,366       94,703,490        84,065,999  

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 10                 -                    -             831,250                   -    
รายได้อ่ืน 8        2,325,357         2,842,922         1,610,620          2,737,666  

คา่ใช้จ่ายในการขาย 8, 20  
    
(82,516,775)  

    
(72,236,641)  

    
(81,224,425)  

     
(71,494,878) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 8, 20  
    
(28,053,538)  

    
(23,220,994)  

    
(27,279,391)  

     
(23,000,090) 

ต้นทนุทางการเงิน   
      
(1,617,876)         (617,714)       (1,617,876)          (617,714) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้   
    
(14,660,370)       (8,526,061)  

    
(12,976,332)  

      
(8,309,017) 

ภาษีเงินได้ 22                 -                    -                    -                     -    

ขาดทุนส าหรับปี   
    
(14,660,370)       (8,526,061)  

    
(12,976,332)  

      
(8,309,017) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                  -                    -                    -                     -    

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 

 
 

    
(14,660,370)       (8,526,061)  

    
(12,976,332)  

      
(8,309,017) 

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัท   
    

(14,406,458)       (8,526,061)  
    

(12,976,332)  
      

(8,309,017) 

 ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอํานาจควบคมุ           (253,912)                 -                    -                     -    

   
 

 
    

(14,660,370)       (8,526,061)  
    

(12,976,332)  
      

(8,309,017) 
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
        

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 
 

 
    

(14,406,458)       (8,526,061)  
    

(12,976,332)  
      

(8,309,017) 

 ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอํานาจควบคมุ 
 

         (253,912)                 -                    -                     -    

     
    
(14,660,370)       (8,526,061)  

    
(12,976,332)  

      
(8,309,017) 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน          
 ขาดทนุ (บาทตอ่หุ้น)               (0.08)              (0.05)              (0.07)               (0.05) 

 จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุ้น)      180,000,000      180,000,000      180,000,000       180,000,000  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด  
 

 
 

 
 

   
 กําไร (ขาดทนุ) (บาทตอ่หุ้น)  

 
            (0.06) 

 
            (0.05) 

 
            (0.06)               (0.05) 

 จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุ้น)  
 

   224,136,943  
 

   180,000,000  
 

   224,136,943       180,000,000  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  30 มิถุนายน 
 

    
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  
      

ส่วนเกินจากการ ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 
 

ส่วนได้เสีย 
 

    
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก 

 
เปล่ียนแปลงสดัส่วน ส ารอง 

  
ท่ีไม่อยู่ใน 

 
   

หมายเหต ุ และรับช าระแล้ว ส่วนเกินมลูคา่หุ้น เงินลงทนุในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม อ านาจควบคมุ รวม 

งบการเงนิรวม 
         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
 

       90,000,000       20,385,912                       -        3,030,000       7,577,957  
  
120,993,869  

              -    
  
120,993,869  

ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี 
 

                  -                    -                         -                 -    
     
(8,526,061) 

     
(8,526,061) 

              -    
    
(8,526,061) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
 

       90,000,000       20,385,912                       -        3,030,000  
       

(948,104) 
  

112,467,808  
              -    

  
112,467,808  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 
 

       90,000,000       20,385,912                       -        3,030,000  
       
(948,104) 

  
112,467,808  

              -    
  
112,467,808  

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย 

10                   -                    -                  818,260               -                  -           818,260                -           818,260  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุในบริษัทท่ีขาย 10                   -                    -                         -                 -            (12,990)         (12,990)        131,740         118,750  

ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี 
 

                  -                    -                         -                 -    
   
(14,406,458) 

   
(14,406,458) 

      (253,912) 
   
(14,660,370) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 

       90,000,000       20,385,912                818,260      3,030,000  
   
(15,367,552) 

    
98,866,620  

      (122,172)    98,744,448  

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  30 มิถุนายน 

 

       
(หน่วย : บาท) 

     
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 
   

ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
 

ส ารอง 
  

   
และรับช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
     

        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2554                    90,000,000                   20,385,912                   3,030,000                   7,509,543  
           
120,925,455  

ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี                               -                                -                              -                     (8,309,017) 
              
(8,309,017) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2555                    90,000,000                   20,385,912                   3,030,000                     (799,474) 
           
112,616,438  

        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2555                    90,000,000                   20,385,912                   3,030,000                     (799,474) 

           
112,616,438  

ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี                               -                                -                              -                   (12,976,332) 
            
(12,976,332) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556                    90,000,000                   20,385,912                   3,030,000                 (13,775,806) 
             
99,640,106  

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

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  30 มิถุนายน 

       (หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   2556  2555  2556  2555 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน         
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้   

(14,660,370)  
      
(8,526,061)  

  
(12,976,332)  

    
(8,309,017) 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิได้มา
จาก (ใช้ไปใน)        
กิจกรรมด าเนินงาน        
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจําหนา่ย       

8,771,549   
       
8,783,048   

      
8,764,293   

      
8,776,637  

หนีส้ญู  
    
(1,059,714)  

                      
-     

       
(613,647)  

                     
-    

หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั)       
2,429,248   

         
(221,449)  

      
2,429,248   

       
(221,449) 

ขาดทนุจากสนิค้าเสือ่มคณุภาพ       
1,890,131   

           
603,088   

      
1,891,113   

         
581,156  

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                      
-     

                      
-     

       
(831,250)  

                     
-    

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง          
256,362   

             
62,930   

         
256,362   

           
61,544  

(กําไร) ขาดทนุ จากการขายและตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์               
3,045   

      
(1,142,780)  

              
3,045   

    
(1,142,780) 

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตดัจําหนา่ย          
121,896   

             
52,579   

                     
-     

           
52,579  

ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนี ้          
440,468   

                      
-     

                     
-     

                     
-    

ต้นทนุบริการปัจจบุนัสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงั
ออกจากงาน 

      
1,185,953   

       
1,198,936   

      
1,185,953   

      
1,198,936  

ดอกเบีย้รับ           
(28,933)  

         
(232,026)  

          
(28,648)  

       
(232,026) 

ต้นทนุทางการเงิน       
1,221,603   

           
218,227   

      
1,221,603   

         
218,227  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์        
   และหนีส้ินด าเนินงาน          

571,238   
           
796,492   

      
1,301,740   

         
983,807  

     สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)         

 ลกูหนีก้ารค้า - ลกูค้าทัว่ไป     
(2,968,640)  

   
(11,776,535)  

    
(2,877,309)  

  
(13,250,919) 

 ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้อง     
(5,646,476)  

     
11,809,428   

    
(5,646,476)  

   
12,635,542  

 สนิค้าคงเหลอื       
7,786,874   

       
6,735,574   

      
7,768,230   

      
6,730,301  

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น     
(1,107,305)  

         
(131,932)  

    
(1,114,823)  

       
(154,144) 

 ภาษีเงินได้จา่ยลว่งหน้า          
206,408   

           
145,144   

         
175,146   

         
145,144  

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น        
(138,662)  

           
500,083   

       
(287,663)  

         
256,757  
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)        

 เจ้าหนีก้ารค้า - ผู้ ค้าทัว่ไป   
(13,399,719)  

   
(15,475,638)  

  
(13,532,734)  

  
(15,275,863) 

 เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้อง          
113,798   

      
(2,709,326)  

         
103,768   

    
(2,699,295) 

 คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย        
(195,186)  

       
1,302,312   

       
(197,521)  

      
1,328,081  

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น       
1,054,326   

         
(420,123)  

      
1,038,692   

         
164,967  

 
ภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออก
จากงาน 

    
(3,216,380)  

      
(1,287,500)  

    
(3,216,380)  

    
(1,287,500) 

     เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน   
(16,939,724)  

   
(10,512,021)  

  
(16,485,330)  

  
(10,423,122) 

 จ่ายดอกเบีย้     
(1,215,069)  

         
(218,227)  

    
(1,215,069)  

       
(218,227) 

 จ่ายภาษีเงินได้           
(27,005)  

           
(43,168)  

            
(9,324)  

          
(11,906) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน   
(18,181,798)  

   
(10,773,416)  

  
(17,709,723)  

  
(10,653,255) 



รายงานประจําปี 2556 (Annual Report 2013) 

- 58 - 

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

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  30 มิถุนายน 

       
(หน่วย : บาท) 

   
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   2556  2555   2556   2555 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน         

 
เงินสดรับดอกเบีย้         

28,933   
       232,026  

 
       28,648  

 
       232,026  

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ลดลง               -    

 
     
1,500,000   

            -    
 

     
1,500,000  

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ยลดลง (เพิ่มขีน้)               -    

 
              -    

 
     
(524,878)  

       451,576  

 
รับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย        

937,010   
              -    

 
     950,000  

 
              -    

 
รับจากการขายทรัพย์สนิ         

30,748   
     
2,921,810   

       30,748  
 

     
2,921,810  

 
จ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์      

(6,275,193)  
   
(10,658,224)  

  
(6,275,193)  

   
(10,642,479) 

 
จ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน       

(350,874)  
      
(170,544)  

     
(350,874)  

      
(170,544) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน     
(5,629,376)  

    
(6,174,932)  

  
(6,141,549)  

    
(5,707,611) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  
       

 
รับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน    

19,362,675   
     
5,637,325   

 
19,362,675   

     
5,637,325  

 
จ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน     

(1,369,370)  
    
(1,605,667)  

  
(1,369,370)  

    
(1,605,667) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    
17,993,305   

     
4,031,658   

 
17,993,305   

     
4,031,658  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ     
(5,817,869)  

   
(12,916,690)  

  
(5,857,967) #    

(12,329,208) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี      
8,055,937   

   
20,972,627   

   
8,027,048   

   
20,356,256  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี      
2,238,068   

     
8,055,937   

   
2,169,081   

     
8,027,048  

          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

       
1. ซือ้ยานพาหนะตามสญัญาเชา่การเงิน               -    

 
     
2,010,032   

            -    
 

     
2,010,032  

2. รับรู้สาํรองภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
       

 
    โดยปรับปรุงต้นทนุในอดีตกบักําไรสะสม ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2554                -    

 
     
8,667,057   

            -    
 

     
8,667,057  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) ได้จดทะเบยีนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใน           ปี 2551 โดย
หลกัทรัพย์ทําการซือ้ขายในสว่นของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment) ประกอบธุรกิจ
หลกั คือผลติและจําหนา่ยส ีบริษัทตัง้อยูเ่ลขที่  602  หมูท่ี่ 2  ถนนสขุมุวิท ตําบลบางปใูหม ่อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดั
สมทุรปราการ 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
      
งบการเงินฉบบันีจ้ดัทาํขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปตามพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 
2543  และที่กําหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ วา่ด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ซึง่ถือเป็นรายงานทางการเงินท่ีเป็นทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบบันีเ้ป็นภาษาอื่น ให้ยดึถืองบ
การเงินท่ีจดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
 
งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นโดยเฉพาะ 
 
ในระหวา่งปี 2554  สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวาม
มาตรฐานการบญัชีของไทย ที่จะมีผลตอ่บริษัทแตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้ในปี 2556  ดงันี ้
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี เร่ือง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ผลกระทบตอ่งบการเงิน 

12 ภาษีเงินได้ 1 ม.ค. 2556 อยูร่ะหวา่งการประเมิน 

21 (ปรับปรุง 2552) 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 1 ม.ค. 2556 อยูร่ะหวา่งการประเมิน 

 
นอกจากนี ้ในระหวา่งปี 2555  สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  เร่ือง สว่นงาน
ดําเนินงาน ซึง่มีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  ฝ่ายบริหารของ
บริษัทเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินเมื่อนาํมาถือปฏิบตัิ 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 
 

3.1. งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) และบริษัท เอ
เช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จํากดั (เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) ซึง่
เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76:25  (2555 : ร้อยละ 100) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จําหนา่ยสี และ
ให้บริการทาสี  

 
อตัราสว่นของสนิทรัพย์และรายได้ของบริษัทยอ่ยซึง่รวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน  2556  และ 2555  และ
รายได้รวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  30  มิถนุายน  2556  และ 2556  สรุปได้ดงันี ้
 
 สนิทรัพย์รวมของบริษัทยอ่ย 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสนิทรัพย์รวม 

 2556 2555  

บริษัทยอ่ย   
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 
0.25 0.33 

 
 รายได้รวมของบริษัทยอ่ย 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในรายได้รวม 

 2556 2555  

บริษัทยอ่ย   
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 
0.40 0.79 

 
3.2      ยอดคงค้างและรายการบญัชีกบับริษัทยอ่ยที่มีสาระสาํคญัได้ถกูหกักลบกนัในงบการเงินรวมแล้ว 

 
3.2 งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดยีวกนัสาํหรับรายการบญัชีที่เหมือนกนัสาํหรับการจดัทาํงบ

การเงินเฉพาะบริษัทหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีทีค่ล้ายคลงึกนั 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556.  
 
4. นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 
 
4.1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถงึ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทกุประเภทท่ีมีสภาพคลอ่งสงู (ซึง่ไมม่ีข้อจํากดั
ในการใช้) และพร้อมที่จะเปลีย่นเป็นเงินสดที่แนน่อนเมื่อครบกําหนด ซึง่มคีวามเสีย่งในการเปลีย่นแปลงในมลูคา่น้อย 
 
4.2. ลกูหนีก้ารค้าและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
 
ลกูหนีก้ารค้าแสดงด้วยมลูคา่ทีจ่ะได้รับ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี หนีส้ญูที่
เกิดขึน้ในระหวา่งปีตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีทีเ่กิดขึน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจะทาํการสอบทาน
ความเพยีงพอของจํานวนเงินคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่บนัทกึบญัชีไว้กบัลกูหนีแ้ตล่ะรายที่มยีอดค้างชําระเกินกําหนดและมี
มลูเหตใุห้คาดวา่จะไมส่ามารถเก็บเงินได้หรือเก็บได้ไมเ่ตม็จํานวน การประเมินผลดงักลา่วได้คาํนงึถึงประสบการณ์การชําระ
เงินในอดีตและปัจจยัอยา่งอื่น ซึง่รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบและปริมาณของลกูหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนี ้ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
4.3. สนิค้าคงเหลอื  
 
สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํา่กวา่ ราคาทนุของสนิค้าคาํนวณโดยวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน ต้นทนุในการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และคา่ใช้จ่ายทางตรงที่เก่ียวข้องกบัการซือ้สนิค้านัน้ เช่น คา่ภาษีอากรและคา่
ขนสง่ โดยหกัด้วยสว่นลด และเงินท่ีได้รับคืนจากการซือ้สนิค้า ต้นทนุของสนิค้าสาํเร็จรูปและงานระหวา่งทํา ประกอบด้วยคา่
วตัถดุิบ คา่แรงทางตรง คา่ใช้จา่ยอื่นทางตรง และคา่โสหุ้ยในการผลติ ซึง่ปันสว่นตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ มลูคา่ที่
จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อให้สนิค้านัน้สาํเร็จรูปและ
คา่ใช้จา่ยในการขาย 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าเกา่ล้าสมยัหรือเสือ่มคณุภาพดงันี ้
 
วตัถดุิบ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยประมาณคา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพสาํหรับวตัถดุิบในอตัราร้อยละ 5.55 ของมลูคา่วตัถดุิบคงเหลอื ณ วนั
สิน้ปี ประกอบกบัการพิจารณาสภาพจริงของวตัถดุิบที่มีอยูจ่ริง ณ สิน้ปี ทัง้วตัถดุิบที่มอีายอุยูใ่นเกณฑ์และอายเุฉลีย่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานของวตัถดุิบแตล่ะชนิด เพื่อพิจารณาวา่จํานวนเงินคา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพท่ีตัง้ไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
สินวำ้ส ำเร็ครูป 
บริษัทและบริษัทยอ่ยประมาณคา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพสาํหรับสนิค้าสาํเร็จรูป ณ วนัสิน้ปี ดงันี  ้

 
อายสุนิค้า  อตัราคา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพ 

  
ไมเ่กิน 6 เดือน - 
6 เดือน - 1 ปี อตัราร้อยละ 25 ของสนิค้าสาํเร็จรูป 

1 ปี - 8 ปี อตัราร้อยละ 50 ของสนิค้าสาํเร็จรูป 
8 ปี ขึน้ไป อตัราร้อยละ 100 ของสนิค้าสาํเร็จรูป 

ณ วนัสิน้ปี บริษัทและบริษัทยอ่ย จะพิจารณาสภาพของสนิค้าสาํเร็จรูป เพื่อพิจารณาประกอบวา่จํานวนเงินคา่เผ่ือสนิค้า
เสือ่มสภาพท่ีตัง้ไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว 
 
4.4. เงินลงทนุ 
 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทนุ 
 
บริษัทยอ่ยหมายถึงกิจการท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน บริษัทยอ่ยดงักลา่วนาํมารวมใน
การจดัทํางบการเงินรวม  
 
บริษัทยอ่ยถกูนํารวมตัง้แตว่นัท่ีบริษัทใหญ่ได้รับโอนมาซึง่อาํนาจควบคมุและต้องไมน่าํรวมตัง้แต่วนัท่ีอํานาจควบคมุหมดไป 
 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไปแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ 
 
บริษัทจะทดสอบการด้อยคา่ของเงินลงทนุเมื่อมีข้อบง่ชีว้า่เงินลงทนุนัน้อาจมกีารด้อยคา่เกิดขึน้ หากวา่ราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทนุสงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน บริษัทจะบนัทกึรายการขาดทนุจากการด้อยคา่รวมไว้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 
4.5. บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัท ไมว่า่
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท นอกจากนี ้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ยงั
หมายรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคลที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่มติของบริษัท ซึง่มีอทิธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั
กบับริษัท หรือผู้บริหารคนสาํคญั หรือกรรมการหรือพนกังานของบริษัทท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
4.6. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  
 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์รับรู้เมือ่เร่ิมแรกตามราคาทนุ หลงัจากนัน้สนิทรัพย์ทกุประเภทยกเว้นท่ีดนิแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยราคาทนุเดิมหกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม 
 
งานระหวา่งก่อสร้างแสดงในราคาทนุโดยที่ยงัไมม่ีการตดัคา่เสือ่มราคาจนกระทัง่สนิทรัพย์นัน้จะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งาน
ได้ตามวตัถปุระสงค์ 
 
คา่เสือ่มราคาอาคาร และอปุกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้
 

อาคาร          20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 6.6 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์สาํนกังาน 6.6 ปี 
ยานพาหนะ    5 ปี 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ย อาคารและอปุกรณ์ คํานวณจากผลตา่งระหวา่งเงินสดรับสทุธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้
เป็นรายได้อื่น หรือคา่ใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจะรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ก็ตอ่เมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทนุนัน้ และสามารถวดัราคามลูคา่ต้นทนุได้อยา่งนา่เช่ือถือ การปรับปรุงหลกัจะถกูตดัคา่เสือ่มราคา
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที่เหลอือยูข่องสนิทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ต้นทนุในการซอ่มแซมและบํารุงรักษาที่เกิดขึน้เป็นประจําจะรับรู้
เป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดขึน้ 
 
4.7. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน และคา่ตดัจําหนา่ย 
 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ แสดงตามราคาทนุหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสม บริษัท                    คิดคา่ตดั
จําหนา่ยสาํหรับสนิทรัพย์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ ที่อาย ุ 6.6. ปี 
 
4.8. การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้สอบทานการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เมื่อมีข้อบง่ชีว้า่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์อาจจะไมไ่ด้รับคืนหรือ
เมื่อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์เกินกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืน (ราคาขายสทุธิหรือมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์นัน้
แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่) โดยทีก่ารประเมินจะพิจารณาสนิทรัพย์แตล่ะรายการหรือพิจารณาจากหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดแล้วแตก่รณี 
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ในกรณีที่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์เกินกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคืน บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับรู้รายการขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่รับรู้ใน
งวดก่อนๆ โดยบนัทกึเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบง่ชีว้า่รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์หมดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่
เป็นไปในทางที่ลดลง 
 
4.9. สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้ เชา่ 
 
การเช่าอปุกรณ์ ซึง่พิจารณาวา่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทัง้หมดได้โอนให้บริษัทแล้วเป็นสญัญาเชา่
การเงิน บริษัทจะบนัทกึมลูคา่ของสนิทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุตามมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของสนิทรัพย์ที่เชา่หรือมลูคา่ปัจจบุนั
สทุธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ โดยจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจะแบง่เป็นสว่นของหนีส้นิ
และคา่ใช้จา่ยทางการเงิน เพื่อให้จํานวนเงินท่ีต้องจา่ยในแตล่ะงวดมีจํานวนคงที่ คา่เชา่ซึง่ต้องจา่ยตามภาระผกูพนัหกักบั
คา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุตลอดอายุ
ของสญัญาเช่า สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน จะคิดคา่เสือ่มราคาตลอดอายขุองการใช้งานของสนิทรัพย์นัน้  
 
การเช่าสนิทรัพย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยูก่บัผู้ให้เช่า จะถกูจดัเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 
การชําระเงินภายใต้สญัญาเชา่ดาํเนินงาน จะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเชา่ เช่น เบีย้ปรับท่ีต้องจา่ยให้ผู้ให้เชา่ จะถกูบนัทกึ
เป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการยกเลกิสญัญา 
 
4.10. การรับรู้รายได้ 
 
รายได้จากการขายรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้สง่มอบ โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสนิค้าไปให้แก่ผู้ซือ้
แล้ว 
 
รายได้คา่บริการรับรู้เป็นรายได้เมือ่ได้ให้บริการแล้วเสร็จ  
 
ดอกเบีย้รับรับรู้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงของสนิทรัพย์ 
 
4.11. ภาษีเงินได้ 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ย บนัทกึภาษีเงินได้ไว้เทา่กบัจํานวนเงินท่ีจะต้องจา่ยจริงตามประมวลรัษฎากร 
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4.12. รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 
 
รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีที่เกิดรายการ สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็น
ตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กําไร
และขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
4.13. กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวั
เฉลีย่ที่ถ่วงนํา้หนกัในระหวา่งปี   
   
4.14. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารค้า เงินให้กู้ยมื
ระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย และเงินฝากที่ตดิภาระคํา้ประกนั หนีส้นิทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย 
เจ้าหนีก้ารค้า หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน และหนีส้นิหมนุเวยีนอื่น นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแตล่ะรายการ
ได้เปิดเผยแยกไว้ในแตล่ะหวัข้อทีเ่ก่ียวข้อง 
 
4.15. การใช้ประมาณการทางการบญัชี 
 
ในการจดัทํางบการเงินเพื่อให้เป็นตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายจดัการของบริษัทและบริษัทยอ่ยต้องใช้การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่จํานวนเงินท่ีเก่ียวกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้และคา่ใช้จา่ย และการเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึง่ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีไ่ด้ประมาณการไว้ 
 
4.16. ประมาณการหนีส้นิและคา่ใช้จ่าย และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผูกพนัตาม
กฎหมายหรือเป็นภาระผกูพนัท่ีคอ่นข้างแนน่อนที่มีผลสบืเนื่องจากเหตกุารณ์ในอดีต ซึง่อาจทําให้บริษัทและบริษัทยอ่ยต้อง
เสยีทรัพย์หรือชดใช้ตามภาระผกูพนันัน้ และจํานวนที่ต้องชดใช้ดงักลา่วสามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล สนิทรัพย์ที่
อาจเกิดขึน้จะถกูรับรู้เป็นสนิทรัพย์แยกตา่งหาก หลงัจากมีเหตวุา่จะได้รับคืนแนน่อน 
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5. ประมาณการทางบัญชทีี่ส าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพินิจ และการจดัการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

5.1.       ประมาณการทางบญัชีที่สาํคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดลุยพินิจ 
ก. การด้อยคา่ของลกูหนีก้ารค้า 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยคา่ของ
ลกูหนีก้ารค้าอนัเกิดมาจากการท่ีลกูค้าไมม่คีวามสามารถในการชําระหนี ้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
นัน้เป็นการประเมินบนพืน้ฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามควบคูก่บั
การสอบทานอายขุองลกูหนีค้งเหลอื ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ข.  คา่เผ่ือการลดมลูคา่สาํหรับสนิค้าเก่า ล้าสมยั และเสือ่มคณุภาพ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ประมาณการคา่เผ่ือลดมลูคา่สาํหรับสนิค้าเก่า ล้าสมยั และเสือ่มคณุภาพ
เพื่อให้สะท้อนถงึการด้อยคา่ลงของสนิค้าคงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพจิารณาจากการ
หมนุเวยีนและการเสือ่มสภาพของสนิค้าคงเหลอืประเภทตา่งๆ 
 

ค. อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลอืของอาคารและอปุกรณ์
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยจะทบทวนคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั
จําหนา่ยเมื่ออายกุารใช้งานและมลูคา่ซากมีความแตกตา่งไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ทีเ่สือ่มสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานอกีตอ่ไป 
 

ง. สญัญาเชา่ 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินจิในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พิจารณาวา่ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้โอนหรือรับโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เชา่ดงักลา่วแล้ว
หรือไม ่
 

จ. การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยพจิารณาวา่สนิทรัพย์มีการด้อยคา่ เมื่อพบวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์
ดงักลา่วลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั และตอ่เนื่องเป็นระยะเวลานานจนทําให้มลูคา่ตํ่ากวา่ต้นทนุ 
หรือมีหลกัฐานอื่นที่บง่ชีว้า่สนิทรัพย์ มีการด้อยคา่ลง ทัง้นีก้ารพิจารณาความมีนยัสาํคญัหรือ
ระยะเวลานานทีว่า่นานนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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ฉ. ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ข้อสมมติฐานในการประมาณการดงักลา่วประกอบด้วย อตัราคิดลด 
จํานวนเงินเดือนที่คาดวา่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องในเชิง
ประชากรศาสตร์ ในการกําหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารได้พจิารณาถึงอตัราดอกเบีย้ที่สะท้อนถึง
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั สว่นอตัรามรณะใช้ข้อมลูตารางอตัรามรณะที่เปิดเผยทัว่ไป
ในประเทศ อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลกิจ้างงานท่ีเกิดขึน้จริงนัน้อาจแตกตา่งไปจากที่
ประมาณไว้ 

 
5.2.   การจดัการความเสีย่งในสว่นของทนุ 
 
วตัถปุระสงค์ของบริษัทในการบริหารทนุนัน้เพื่อดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทน
ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่น และเพื่อดาํรงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสม เพื่อลดต้นทนุทางการเงิน
ของทนุ 
 
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทนุ บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น การคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น การ
ออกหุ้นใหม ่หรือการขายทรัพย์สนิเพื่อลดภาระหนี ้
 

6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

  (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2556  2555  2556  2555 
เงินสด 158,369 

 85,314  143,369  70,314 
เงินฝากธนาคาร 2,079,699 

 7,970,623  2,025,712  7,956,734 
รวม 

2,238,068  8,055,937  2,169,081  8,027,048 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
7. ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 
 
ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีค้้างชําระ มีดงันี ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2556  2555  2556  2555 
        
ลกูหนีก้ารค้า – ลกูค้าทัว่ไป        
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 47,516,046  42,580,945  47,144,222  42,356,319 
เกินกําหนดชําระ        

น้อยกวา่ 3 เดือน 25,976,356  26,047,724  25,976,356  25,997,455 
4 – 6 เดือน 2,818,986  5,378,593  2,818,986  5,378,593 
7 – 9 เดือน 450,138  1,223,499  450,138  1,223,499 
10 – 12 เดือน 541,750  545,366  541,750  545,366 
12 เดอืนขึน้ไป 18,000,029  20,086,906  17,279,744  18,261,903 

รวม  95,303,305  95,863,033  94,211,196  93,763,135 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (18,318,540)  (20,036,906)  (17,598,256)  (18,211,903) 
สทุธิ 76,984,765  75,826,127  76,612,940  75,551,232 

        
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2556  2555  2556  2555 
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 7,244,957  7,358,480  7,244,957  7,358,480 
เกินกําหนดชําระ        

น้อยกวา่ 3 เดือน 14,309,383  8,549,384  14,309,383  8,549,384 
4 – 6 เดือน        -         -         -         - 
7 – 9 เดือน        -         -         -         - 
10 – 12 เดือน        -         -         -         - 
12 เดอืนขึน้ไป        -         -         -         - 

รวม  21,554,340  15,907,864  21,554,340  15,907,864 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมดีงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทยอ่ย   
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 

เทคโนโลยี จํากดั  
(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 

คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 

จําหนา่ยสแีละให้บริการทาส ี ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกนั 

   
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จํากดั        จําหนา่ยสแีละทินเนอร์ ถือหุ้นโดยบริษัท 
   บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จํากดั        รับเหมาก่อสร้าง ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 
   
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั   

คณุวิสสตุา รุจิกาญจนา  เป็นผู้ ถือหุ้นและญาติสนิทของกรรมการ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสาํหรับแตล่ะประเภทรายการมดีงันี ้

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   
ขายสนิค้า  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่คดิกบัคูค้่ารายอื่น 
รายได้คา่ธรรมเนยีมการจดัการ  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายได้คา่เชา่  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายได้อื่น  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
ซือ้สนิค้า  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่ได้รับจากคูค้่ารายอื่น 
คา่บริการจ่าย  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่ได้รับจากคูค้่ารายอื่น 
การคํา้ประกนั  ไมค่ิดคา่ธรรมเนยีม 
จําหนา่ยยานพาหนะ  บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ให้สําหรับผู้อํานวยการฝ่าย และผู้ จัดการฝ่าย ซึ่ง

เป็นผู้ ใช้รถยนต์คันนัน้ เมื่อรถยนต์มีอายุครบการใช้งานตามนโยบาย โดยมี
สว่นลดเป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท จากราคากลางที่สบืมา 

ซือ้สนิทรัพย์ถาวร  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่ได้รับจากคูค้่ารายอื่น 
เงินให้กู้ยืม  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.0 ตอ่ปี 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
รายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 และ 2555 มี
ดงันี ้

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 สาํหรับสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 
 2556  2555  2556  2555 

รายได้จากการขาย        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 

เทคโนโลยี จํากดั  
(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 

คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 

 
 
 

-  

 
 
 

-  

 
 
 

59,450  

 
 
 

- 
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จํากดั 68,002,999  81,697,964  68,002,999  81,697,964 
บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 576,913  559,904  576,913  559,904 

รวม 68,579,912  82,257,868  68,639,362  82,257,868 

        
รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น        

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 
คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 

 
 
 

- 

 

 
 
 

-  

 
 
 
      100,933 

 

 
 
 

115,339 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 สาํหรับสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 
 2556  2555  2556  2555 
ดอกเบีย้รับ        

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 
คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 

 
 
 

- 

 

 
 
 

-  

 
 
 

25,703 

 

 
 
 

7,360 

จําหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร        
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั -  1,848,726  -  1,848,726 

ซือ้สนิค้า        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 

เทคโนโลยี จํากดั  
(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 

คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 

 
 
 

- 

 

 
 
 

-  

 
 
 

- 

 

 
 
 

9,375 
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จํากดั 17,725,086  54,978,991  17,725,086  19,487,445 

รวม 17,725,086  54,978,991  17,725,086  19,496,820 

คา่บริการ        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 

เทคโนโลยี จํากดั  
(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 

คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั) 

 
 
 

- 

 

 
 
 

-  

 
 
 

- 

 
            
          

28,049 
บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 28,500  30,000  28,500  30,000 

รวม 28,500          30,000  28,500  58,049 

ซือ้สนิทรัพย์ถาวร        
บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 1,697,463  225,409  1,697,463  225,409 

        
คา่ตอบแทนผู้บริหารสาํคญั          

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 11,036,632  11,153,427  11,036,632  11,153,427 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 392,219  426,988  392,219  426,988 

รวม 11,428,851  11,580,415  11,428,851  11,580,415 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
สญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารสาํนกังานและสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้าและสญัญาบริการสาํนกังาน 
บริษัทได้ทําสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารสาํนกังานและสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้า และสญัญาให้บริการสาํนกังานกบับริษัทยอ่ย โดย
มีกําหนดเวลา  2  ปี ตัง้แตว่นัท่ี  1 สงิหาคม  2555  ถึงวนัท่ี 31  กรกฎาคม 2557  โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน สาํหรับ
การเช่าพืน้ท่ีอาคารสาํนกังานและสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้า เดือนละ 1,000  บาท สาํหรับการบริการสาํนกังานเป็นรายเดือน 
เดือนละ 5,000 บาท และสาํหรับการบริการประกนัภยัเป็นรายเดือน เดือนละ 100  บาท 
ยอดคงเหลอืระหวา่งบริษัทกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องที่มีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 และ   2555 มีดงันี ้

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2556  2555  2556  2555 

ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จํากดั 21,476,278  15,861,306  21,476,278  15,861,306 
บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 78,062  46,558  78,062  46,558 

รวม 21,554,340  15,907,864  21,554,340  15,907,864 

        
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย        

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 
คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั)        - 

 

       -  625,703 

 

100,825 

        
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น – ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง       

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 
คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั)        - 

 

       -  

 
 
 

17,155 

 

40,580 

        
เจ้าหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จํากดั  

(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทรดดิง้ จํากดั)        - 

 

       -         - 

 

10,031 
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จํากดั 5,217,667  5,103,868  5,217,667  5,103,868 

รวม 5,217,667  5,103,868  5,217,667  5,113,899 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556  2555  2556  2555 
        
สนิค้าสาํเร็จรูป 40,868,409  95,9,8,,85  40,517,814  41,068,132 
งานระหวา่งทาํ 7,044,033  7,722,158  7,044,033  7,722,158 
วตัถดุิบ 34,992,893  42,177,247  34,992,893  42,177,247 
วสัดเุพื่อการบรรจแุละหีบหอ่ 3,477,361  2,832,794  3,477,361  2,832,794 
รวม 86,382,696  94,169,570  86,032,101  93,800,331 
หกั คา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพ (13,402,202)  (11,512,071)  (13,088,004)  (11,196,891) 
สทุธิ 72,980,494  82,657,499  72,944,097  82,603,440 

 
ในระหวา่งปี บริษัทมีรายการเคลือ่นไหวของคา่เผ่ือผลขาดทนุจากสนิค้าเสือ่มสภาพดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 11,512,071  11,196,891 
บวก บนัทกึคา่เผ่ือผลขาดทนุจากสนิค้าเสือ่มสภาพเพิ่มขึน้ 2,578,910  2,579,892 
หกั ตดัจําหนา่ยสนิค้าเสือ่มสภาพ (688,779)    (688,779) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 13,402,202  13,088,004 

 
10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 

 

 

งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท 

 ทนุชําระแล้ว (บาท) สดัสว่นเงินลงทนุ (ร้อยละ) วิธีราคาทนุ (บาท) 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่  คอนโทรล 
เทคโนโลยีจํากดั  
(เดมิช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ 
คอนโทรล  เทรดดิง้ จํากดั) 
(ผู้ จําหนา่ยสแีละให้บริการทาส)ี 

 
 
 
 

4,000,000 

 
 
 
 

4,000,000 

 
 
 
 

76.25 

 
 
 
 

100.00 3,202,500 4,199,890 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุ     (2,821,250) (3,699,890) 

เงินลงทนุ - สทุธิ     381,250 500,000 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2556 อนมุตัิให้บริษัทลงนามในสญัญาซือ้ขาย
หุ้น ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 กบับริษัท MUI International Ltd ของประเทศฮ่องกง เพื่อขายหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยจํานวน 
9,500 หุ้น (ร้อยละ 23.75 ของทนุจดทะเบยีน) ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมจํานวนเงิน 0.95 ล้านบาท 
 
รายการเคลือ่นไหวของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2556 ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
ราคาตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 500,000 
เงินรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (950,000) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 818,260 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุในบริษัทท่ีขาย 12,990 
ราคาตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2556 381,250 

 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจํานวน 0.82 ล้านบาท แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมภายใต้ “สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย” 
 
11. เงนิลงทุนระยะยาว 

 
   (หนว่ย : บาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 2556 2555 

บริษัท เค – เทค คอนสตรัคชัน่ จํากดั(มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง ไทย 658,652        - 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ  (658,652)        - 
สทุธิ          -        - 

 
ในระหวา่งปี 2556  บริษัทยอ่ยได้รับชําระหนีเ้ป็นหุ้นสามญัจํานวน  0.66  ล้านหุ้นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท และบริษัทยอ่ย
ได้บนัทกึผลขาดทนุจากการรับชําระหนีไ้ว้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จแล้ว 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
     รับโอน   
 2555  เพิ่มขึน้  ลดลง  (โอนออก)  2556 
ราคาทุน          
ที่ดิน 16,470,500         -         -         -  16,470,500 
อาคาร 40,684,154  1,697,462         -  812,793  43,194,409 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 45,921,711  1,384,700         -  31,322  47,337,733 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์

สาํนกังาน 
27,239,394          4,940,939  (43,738)  

       - 
 32,136,595 

ยานพาหนะ          14,059,272         -         -         -  14,059,272 

งานระหว่างก่อสร้าง 
605,093  291,378 

        -  
(844,115)  52,356 

รวม 
144,980,124  8,314,479  (43,738)  

       - 
 153,250,865 

          
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม          
อาคาร 28,831,482  1,752,678         -         -  30,584,160 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 38,429,004  1,946,917         -         -  40,375,921 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์

สาํนกังาน 
18,139,200  2,334,309 

 
(9,945) 

        -  
20,463,564 

ยานพาหนะ          6,103,332  2,470,062         -         -  8,573,394 

รวม 
91,503,018  8,503,966  (9,945) 

        -  
99,997,039 

          
สุทธิ 53,477,106        53,253,826 
          

กำรปันส่วนว่ำเสือ่มรำวำ 
         

ต้นทนุขาย 3,652,060        2,907,825 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 4,855,546        5,596,141 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 8,507,606        8,503,966 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
     รับโอน   
 2555  เพิ่มขึน้  ลดลง  (โอนออก)  2556 
ราคาทุน          
ที่ดิน 16,470,500         -         -         -  16,470,500 
อาคาร 40,684,154  1,697,463         -  812,793  43,194,410 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 45,217,310  1,384,700         -  31,322  46,633,332 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์

สาํนกังาน 
27,123,789 

 
4,940,939  (43,738) 

        -  
32,020,990 

ยานพาหนะ          14,059,272         -         -         -  14,059,272 
งานระหวา่งก่อสร้าง          605,093  291,378         -  (844,115)  52,356 

รวม 
144,160,118  8,314,480  (43,738)  

       - 
 152,430,860 

          
          
          
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม          
อาคาร 28,831,482  1,752,678         -         -  30,584,160 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 37,724,607  1,946,917         -         -  39,671,524 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์

สาํนกังาน 
18,061,987  2,327,053  (9,945)  

       - 
 20,379,095 

ยานพาหนะ          6,103,332  2,470,062         -         -  8,573,394 

รวม 
90,721,408  8,496,710  (9,945) 

        -  
99,208,173 

          
สทุธิ 53,438,710        53,222,687 
          

กำรปันส่วนว่ำเสือ่มรำวำ 
         

ต้นทนุขาย 3,652,060        2,907,826 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 4,849,135        5,588,884 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 8,501,195        8,496,710 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน  2556 และ 2555  ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัรบางสว่นของบริษัทราคาตามบญัชีสทุธิ 
จํานวน 30.29  ล้านบาท และ 28.32  ล้านบาท ตามลาํดบั ตดิภาระจํานองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14 
 
ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน  2556  และ 2555  มลูคา่ตามราคาทนุของสนิทรัพย์ถาวรท่ีตดัคา่เสือ่มราคาหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู่
ของบริษัทมจํีานวนเงินประมาณ 76.37  ล้านบาท และ 42.09  ล้านบาท ตามลาํดบั และบริษัทมยีานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้
สญัญาเชา่ทางการเงินโดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจํานวนเงินประมาณ 5.15  ล้านบาท และ 7.00 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 
13. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สทุธิ 
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2555  เพิ่มขึน้  ลดลง  2556 
        
ราคาทนุ 2,022,022  350,874         -  2,372,896 
หกั คา่ตดัจําหนา่ยสะสม (1,245,075)  (267,583)         -  (1,512,658) 
ราคาตามบญัชีสทุธิ 776,947      860,238 

        
คา่เสือ่มราคาสาํหรับปี 275,442      267,583 

 
14. เงนิเบกิเกินบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

   (หนว่ย : บาท) 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ร้อยละตอ่ปี  2556  2555  2556  2555 
          
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร MOR - 1         -  5,637,325         -  5,637,325 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน (3 เดือน) MLR - 1  25,000,000         -  25,000,000         - 
   25,000,000  5,637,325  25,000,000  5,637,325 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 100 ล้าน
บาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR - 1 และ MLR - 1 ตอ่ปี ตามลาํดบั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินคํา้ประกนัโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบางสว่นตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
15. หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ – สุทธิ 
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556 2555 

   
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 1,720,451 3,243,657 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัชี (80,102) (233,938) 
หกั หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี   
(สทุธิจากดอกเบีย้รอตดับญัชี จํานวน 69,192 บาท   
        และ 153,836 บาท ตามลาํดบั) (1,183,817) (1,369,370) 

สทุธิ 456,532 1,640,349 

 
16. หนีส้นิหมุนเวียนอื่น 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2556  2555  2556  2555 

        

เจ้าหนีซ้ือ้สนิทรัพย์ 2,138,146  98,860  2,138,146  98,860 
เจ้าหนีอ้ื่น 3,273,303  2,199,624  3,273,304  2,199,624 
ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 364,796  389,331  363,722  387,175 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอนําสง่ 790,952  1,054,607  769,276  1,049,647 
เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 546,832  271,460  546,832  271,460 

รวม 7,114,029  4,013,882  7,091,280  4,006,766 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
17. ภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

 
การเปลีย่นแปลงของภาระผกูพนัสาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน สาํหรับปีสิน้สดุวนัที่    30 มิถนุายน 2556 
มีดงันี ้

   (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555  8,578,493  8,578,493 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 789,680  789,680 
ต้นทนุทางการเงิน 396,273  396,273 

ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (3,216,380)  (3,216,380) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 6,548,066  6,548,066 

 
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบด้วย 
 
 

 
 
 
  
18. ทุนเรือนหุ้น 

18.1. ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 มีมติอนมุตัิเห็นชอบให้เพิ่มทนุและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดที่สาํคญัดงันี ้ 

 
18.1.1 เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 90 ล้านบาท (180,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 135 ล้านบาท 

(270,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท โดยไมค่ดิมลูคา่ ในอตัรา         2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดย
กําหนดราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเท่ากบั 0.50 บาท ซึง่วนัใช้สทิธิครัง้แรกคือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 4.22 ตอ่ปี 
อตัราการเพิม่ของเงนิเดอืนในอนาคตถวัเฉลีย่ รอ้ยละ 5.74 ตอ่ปี 
เกษยีณอาย ุ 60 ปี 
จ านวนพนกังาน  146 คน 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 

 
18.1.2  ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 จํานวน 90,000,000 หุ้น 
18.2   ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 มีมติอนมุตัเิห็นชอบให้เปลีย่นแปลงช่ือบริษัทของ

บริษัทยอ่ย จากเดิมช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จํากดั เป็น บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จํากดั และได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 
2555 

19. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
 
ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 บริษัทเสนอขายหุ้นสงูกวา่มลูคา่หุ้นท่ีจด

ทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนาํคา่หุ้นสว่นเกินนีต้ัง้เป็นทนุสาํรอง (“สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั”) สว่นเกินมลูคา่หุ้นนีจ้ะนาํไป
จ่ายเงินปันผลไมไ่ด้ 
 

20. ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็น
สาํรองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่สาํรอง
ดงักลา่วจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจา่ยเป็นเงิน
ปันผลได้ 
 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2556  2555  2556  2555 
        

การเปลีย่นแปลงในสนิค้าสาํเร็จรูป 
   และงานระหวา่งทํา 

 
(1,247,088) 

  
(1,226,037) 

  
(1,228,443) 

  
(1,231,309) 

ซือ้สนิค้าสาํเร็จรูป 15,039,467  14,922,157  14,182,631  12,882,736 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 233,521,326  258,893,291  233,521,327  258,893,291 
เงินเดือน คา่แรง และผลประโยชน์พนกังาน 64,811,751  60,604,928  63,747,189  60,133,851 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 8,771,550  8,783,048  8,764,294  8,776,637 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 1,803,933  (116,703)  2,250,000  (116,703) 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
22. กองทุนส ารองเลีย้งชพีและผลประโยชน์พนักงาน 
 
บริษัทได้จดัตัง้เงินกองทนุสาํรองเลีย้งชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็น
กองทนุจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2533 
 
ตามระเบียบกองทนุ พนกังานจา่ยสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือนแตล่ะเดือน และบริษัทจ่ายสมทบใน
จํานวนเดียวกนั บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้จดัการกองทนุเพื่อบริหารกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 
2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัิกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  
 
เงินสมทบที่บริษัทจ่ายเข้ากองทนุและบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายสาํหรับปี 2556 และ 2555 มีจํานวน 2.19 ล้านบาท และ 2.37 ล้าน
บาท ตามลาํดบั 
 
23. ภาษีเงนิได้ 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
 2556  2555  2556  2555 

        
ขาดทนุสทุธิ (14,660,370)  (8,526,061)  (12,976,332)  (8,309,017) 
ภาษีเงินได้       -        -        -        - 
ขาดทนุสทุธิก่อนภาษีเงินได้ (14,660,370)  (8,526,061)  (12,976,332)  (8,309,017) 
บวก รายจ่ายที่ยงัไมใ่ห้ถือเป็นรายจ่าย 

และรายได้ที่ได้รับการยกเว้นตาม
ประมวลรัษฎากร 

 
 

4,797,574 

  
 

4,639,102 

  
 

3,859,430 

  
 

4,596,417 
หกั รายจา่ยที่มีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้ (132,194)  (145,782)  (132,194)  (145,782) 
ขาดทนุสทุธิทางภาษี (9,994,990)  (4,032,741)  (9,249,096)  (3,858,382) 

        
ภาษีเงินได้         -            -          -          - 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
24. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในสว่นงานทางธุรกิจ คือ ผลติและจําหนา่ยส ีรับจ้างผลติ และให้บริการทาส ีโดยดาํเนิน
ธุรกิจในสว่นงานทางภมูศิาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย และเนื่องจากรายได้จากสว่นงานด้านการรับจ้างผลติและให้บริการ
ทาสมีีจํานวนเงินไมเ่ป็นสาระสาํคญั จึงมิได้มีการเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานในงบการเงินนี ้
 
25. ภาระผูกพัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการขอให้ธนาคารออกหนงัสอืคํา้ประกนัในนามของบริษัทเก่ียวกบัการใช้
ไฟฟ้า และการปฏิบตัิตามสญัญาลกูค้าจํานวน 0.30 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท ตามลาํดบั        คํา้ประกนัโดยที่ดินพร้อม
สิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบางสว่นตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 
 
26. สัญญาสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาสทิธิการผลติ จําหนา่ย และการชว่ยเหลอืทางเทคนิคจากตา่งประเทศ 2 แหง่ ดงันี ้
 
26.1 สญัญาระหวา่งบริษัทกบับริษัท PPG ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผา่นตวัแทนในประเทศไทยคือ PPG Coating       
(Thailand) Co., Ltd. ในการเป็นตวัแทนผลติและจําหนา่ยสป้ีองกนัสนิม ตามราคาทีต่กลงร่วมกนั สญัญานีจ้ะมีผลบงัคบัใช้
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
 
26.2 สญัญาระหวา่งบริษัทกบับริษัท Wattyl ของประเทศออสเตรเลยี ในการผลติและจําหนา่ยสเีคลอืบไม้และสทีา  
อาคาร สญัญานีจ้ะครบกําหนดในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 โดยบริษัทต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมการใช้สทิธิในอตัราร้อยละของ
ราคาขายสทุธิ 
 
27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
27.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ง 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการค้า 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
27.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เนื่องจากมีเงินฝากและมีหนีส้นิกบัสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษัท
และบริษัทยอ่ยเช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตจะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดงันัน้บริษัทและบริษัทยอ่ยจึงมิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความ
เสีย่งดงักลา่ว 
 
27.3 ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือทีเ่ก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้า อยา่งไรก็ตามเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ย
มีฐานของลกูค้าที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดงันัน้บริษัทและบริษัทยอ่ยจงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสยีหายอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมิน
ตามหลกัเกณฑ์ทีย่อมรับโดยทัว่ไป 
 
27.4 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนีก้ารค้าตา่งประเทศ จํานวน 
0.14 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีการทําสญัญาซือ้ - ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว 
 
27.5 มลูคา่ยตุิธรรม 
 
สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ ฝ่ายบริหารจึงเช่ือวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และ
หนีส้นิทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า และหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน
แสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอนัเป็นสาระสาํคญั 
 
28.  การอนุมตัิงบการเงนิ 
 
งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2556 






