แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ ซึ่งรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีของบริษัทยอย บริษัทมี
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามรวมกัน ในกรณีของบริษัทที่เกี่ยวของ บริษัทไดเขาไปถือหุนในบริษัทดังกลาว โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 และทางคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทํารายการดังกลาววา เปนรายการที่
เปนไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เชนเดียวกับการกําหนดราคาใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และไมมี
การถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
11.1 รายการระหวางกันในปที่ผานมา
11.1.1 รายการระหวางบริษัทกับบริษัทยอย
บริษัทยอย
ACCT

ลักษณะความสัมพันธ

รายละเอียดรายการ

– เปนบริษัทยอยของบริษัท
1. บริษัทจําหนายสินคา
– มีกรรมการ และกรรมการผูมี
ใหกับ ACCT
อํานาจลงนามรวมกันกับบริษัท
ซึ่งไดแก นายสุรพล รุจิกาญจนา
นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย
นางอัจฉรา โมมินทร
นายอํานาจ สุอุทัย เปนกรรมการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ใน ACCT โดยนายโชคชัย เนียม
รัตน นางสาวสยมพร บัวภูมิ และ
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป เปน
กรรมการบริษัท

มูลคารายการ (บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
งวด 3 เดือน
30 มิ.ย.49
30 มิ.ย. 50 สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
740,339.50 2,128,220.00
0.00

หนาที่ 2.11-1

ยอดลูกหนี้การคา (บาท)
เหตุผลและความจําเปน

ณ 30 มิ.ย.49

ณ 30 มิ.ย.50

ณ 30 ก.ย.50

126,644.35

2,208,645.09

2,465,880.53 ACCT ดําเนินธุรกิจ
รับเหมางานทาสีโครงการ
ตางๆ (จัดตั้งขึ้นเพื่อเขารับ
งานประมูลทาสี เนื่องจาก
ในอดีต บริษัทถือหุนโดย
ชาวตางประเทศ ทําใหไม
สามารถเขาประมูลงาน
รับเหมาได) ปจจุบัน
ACCT มีประสบการณเละ
ทีมงานที่มีศักยภาพ อัน
เปนการเพิ่มชองทาง และ
โอกาสในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทได

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัทยอย ลักษณะความสัมพันธ
ACCT

หมายเหตุ:

รายละเอียดรายการ
2. บริษัทมีรายไดคาเชาจาก ACCT

-

-

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

มูลคารายการ (บาท)
สิ้นสุด
สิ้นสุด
งวด 3 เดือน
30 มิ.ย.49 30 มิ.ย. 50 สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
540,000.00 375,000.00
90,000.00

ยอดภาระคงคาง (บาท)
ณ 30 มิ.ย.49
0.00

ณ 30 มิ.ย.50
0.00

ณ 30 ก.ย.50

เหตุผลและความจําเปน

0.00 ใชเปนพื้นที่เก็บสินคา

3. บริษัทมีรายไดคาธรรมเนียมการ
732,000.00 567,000.00
138,000.00
0.00
0.00
0.00 เพื่อความชัดเจนและโปรงใส
จัดการจาก ACCT
ในการบริหารจัดการ
4. ACCT ค้ําประกันวงเงินกูระยะยาว
0.00
0.00
0.00 30,239,340.51 21,657,849.31 21,403,989.42 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
วงเงินกูเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช
ในบริษัท
เงิน รวมวงเงินทั้งสิ้น 39 ลานบาท
ที่มีตอธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาสํานักสวนมะลิ โดย
บริษัทไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
(อาคารสํานักงานและโรงงาน) บน
โฉนดที่ดิน 85930 ตําบลแพรกษา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และเครื่องจักร
จํานวน 20 เครื่อง เปนหลักทรัพย
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาว
บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินคา และสัญญาบริการสํานักงานซึ่งตั้งอยูเลขที่ 602 หมูที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กับ ACCT โดยมีระยะเวลาการเชา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (ตออายุสัญญาทุกๆ 1 ป) โดยบริษัทมีรายไดจาก
การใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและสถานที่เก็บรักษาสินคาเดือนละ 15,000 บาท โดยคาบริการสํานักงานคิดเดือนละ 20,000 บาท คาบริการไฟฟาคิดเดือนละ 5,000 บาท และคาบริการประกันภัย
คิดเดือนละ 6,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระหวางบริษัทกับ ACCT ขางตนเปนที่เรียบรอยแลว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2550 และมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว ถือเปนรายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นใดที่จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ

หนาที่ 2.11-2

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

11.1.2 รายการระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

SUNCOAT

– เปนบริษัทที่เกี่ยวของของ
บริษัท
– บริษัทเขาถือหุนใน
SUNCOAT คิดเปนสัดสวน
รอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน SUNCOAT

หมายเหตุ:

-

รายละเอียดรายการ
บริษัทจําหนายสีทนความ
รอนใหกับ SUNCOAT

มูลคารายการ (บาท)
ยอดลูกหนี้การคา (บาท)
เหตุผลและความจําเปน
สิ้นสุด
สิ้นสุด
งวด 3 เดือน
ณ 30 มิ.ย.49 ณ 30 มิ.ย.50 ณ 30 ก.ย.50
30 มิ.ย.49
30 มิ.ย. 50 สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
2,754,118.00 5,803,166.00
974,383.00 2,523,871.06 1,617,530.77 1,783,688.93 ผูถือหุน ชาวญี่ปุนของ
SUNCOAT เปนผูมีความรู
ความชํานาญ และ
ประสบการณดานการผลิต
สีทนความรอน ทําให
บริษัทสามารถพึ่งพา
เทคโนโลยีการผลิตสี
ดังกลาว สงผลใหบริษัท
สามารถขยายตลาดไปยังสี
ทนความรอนได

SUNCOAT ดําเนินธุรกิจจําหนายสีทนความรอนสําหรับใชในอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา ซึ่ง SUNCOAT มีผูถือหุนหลักเปนผูถือหุนชาวไทยในสัดสวนรอยละ 60 และผูถือหุนชาว
ญี่ปุนที่มีประสบการณและความรูความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีผลิตสีทนความรอน เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน SUNCOAT
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระหวางบริษัทกับ SUNCOAT ขางตนเปนที่เรียบรอยแลว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2550 และมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว ถือเปนรายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นใดที่จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ

หนาที่ 2.11-3

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท
SOLID

หมายเหตุ:

ลักษณะความสัมพันธ

รายละเอียดรายการ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สิ้นสุด
30 มิ.ย.49
724,925.00

มูลคารายการ (บาท)
สิ้นสุด
งวด 3 เดือน
30 มิ.ย. 50 สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
326,515.00
96,400.00

ยอดลูกหนี้การคา (บาท)
ณ 30 มิ.ย.49

ณ 30 มิ.ย.50

ณ 30 ก.ย.50

เหตุผลและความจําเปน

– เปนบริษัทที่เกี่ยวของของ
บริษัทจําหนายสินคา
287,647.57
190,631.20 160,350.20 ตองการใหการสนับสนุนทาง
บริษัท เนื่องจากมีกรรมการ
ใหกับ SOLID
ธุรกิจกับบริษัท
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
บริษัท เปนบุคคลที่เกี่ยวของ
กับนางอัจฉรา โมมินทร ซึ่ง
เปนกรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
และผูบริหารของบริษัท
- SOLID ดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง มีทุนจดทะเบียนชําระแลวเต็มมูลคาเทากับ 6,000,000 บาท โดยกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับนาง
อัจฉรา โมมินทร และถือหุนในสัดสวนรอยละ 57 ของทุนจดทะเบียน และมีอํานาจควบคุมใน SOLID
- คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระหวางบริษัทกับ SOLID ขางตนเปนที่เรียบรอยแลว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2550 และมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว ถือเปนรายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นใดที่จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ

หนาที่ 2.11-4

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

11.1.3 รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
รายการซื้อหุนของ ACCT จากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

นายสุรพล รุจิกาญจนา

เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท

นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย

เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท

นางอัจฉรา โมมินทร

เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท

นางสาวสยมพร บัวภูมิ

ผูถือหุนของบริษัท

นายอํานาจ สุอุทัย

ผูถือหุนของบริษัท

นายโชคชัย เนียมรัตน
นายทันสิษฐ รุจิกาญจนา
นางสาววิสสุตา รุจิกาญจนา

ผูถือหุนของบริษัท
บุตรชายของนายสุรพล รุจิกาญจนา
บุตรสาวของนายสุรพล รุจิกาญจนา
รวม

หมายเหตุ : -

รายการที่เกี่ยวของกับบริษัท
บริษัทซื้อหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ์ ACCT
จํานวน 5,846 และ 309 หุน
บริษัทซื้อหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ์ ACCT
จํานวน 2,784 และ 50 หุน
บริษัทซื้อหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ์ ACCT
จํานวน 3,978 และ 50 หุน
บริษัทซื้อหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ์ ACCT
จํานวน 994 และ 50 หุน
บริษัทซื้อหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ์ ACCT
จํานวน 994 และ 50 หุน
บริษัทซื้อหุนสามัญ ACCT จํานวน 994 หุน
บริษัทซื้อหุนสามัญ ACCT จํานวน 1,560 หุน
บริษัทซื้อหุนสามัญ ACCT จํานวน 2,340 หุน

มูลคาการซื้อขาย
เหตุผลและความจําเปน
(บาท)
677,050 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
311,740 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
443,080 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
114,840 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
114,840 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
109,340 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
171,600 เพือ่ เปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
257,400 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท
2,199,890

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 บริษทั ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของ ACCT จํานวน 19,482 หุน และหุน บุริมสิทธิ์จํานวน 510 หุนจากผูถอื หุนเดิมของ ACCT ซึ่งเปนผูถ ือหุน และ
กรรมการของบริษัท เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุม โดยซือ้ ในราคาตามมูลคาบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ของ ACCT ซึ่งเทากับ 110 บาทตอหุน ทําใหปจจุบัน
บริษัทถือหุนรอยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนของ ACCT และรายการดังกลาวทําให ACCT มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

11.2

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2550 ไดใหความเห็นวารายการระหวางกันเปนรายการที่เปนไปตามธุรกิจทั่วไป หรือเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอย โดยรายการระหวางกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเชนเดียวกับการกําหนดราคาใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท
บริษัทยอย และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
11.3

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะ
จัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวาง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู
ถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ของบริษัท
11.4

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทอาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควรและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ หรือการใหความชวยเหลือทาง
การเงิน โดยสามารถอางอิงไดกับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอย ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด
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