แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) ผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญ
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหวางงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน ของป
2548 – 2550 และรายงานสอบทานงบการเงินระหวางกาล งวดสามเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2550 สรุปไดดังนี้
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ซึ่งตรวจสอบโดย
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 218 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ไดใหความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่งตรวจสอบโดย
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 218 จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ไดให
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่งตรวจสอบโดย
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 218 จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ไดให
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ซึ่งสอบ
ทาน โดยนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 218 จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ได
ใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินระหวางกาลของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

หนาที่ 2.12-1

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน ป 2548-2550
และงบการเงินระหวางกาลงวดสามเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2550
สรุปรายการงบดุล

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48
ลานบาท %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
ลูกหนี้การคาอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินฝากประจําที่ติดภาระหนี้ค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
สินทรัพยอื่นๆ
รวมสินทรัพย

6.51
1.47
61.74
49.62
0.38
119.72
13.40
0.00
0.00
42.62
0.00
0.89

ตรวจสอบแลว
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49
ลานบาท
%

3.69%
0.83%
34.95%
28.09%
0.22%
67.78%
7.59%
0.00%
0.00%
24.13%
0.00%
0.50%

1.85
2.65
67.34
62.55
0.86
135.25
13.49
0.00
0.30
42.86
1.30
0.45

0.96%
1.37%
34.77%
32.30%
0.44%
69.84%
6.97%
0.00%
0.15%
22.13%
0.67%
0.23%

176.63 100.00

193.65 100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้

46.94 26.58%

51.32 26.50%

เจาหนี้จากการขายลดแฟคตอริ่ง
เจาหนี้การคาจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางจาย
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ

2.25 1.27%
0.11 0.06%
51.19 28.98%
1.00 0.57%
0.00 0.00%
0.96 0.54%

0.00 0.00%
0.09 0.05%
52.81 27.27%
2.00 1.03%
36.68 18.94%
0.95 0.49%

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50
ลานบาท
%
13.30
1.62
83.40
63.47
2.07
163.85
17.89
0.00
0.30
38.59
0.96
0.58

5.98%
0.73%
37.54%
28.57%
0.93%
73.75%
8.05%
0.00%
0.14%
17.37%
0.43%
0.26%

222.16 100.00% 229.46 100.00%
50.83 22.88% 50.81 22.14%
0.00
0.00
55.61
0.00
0.00
1.04

0.00%
0.00%
25.03%
0.00%
0.00%
0.47%

0.68%

1.37

0.62%

0.99 0.56%
9.21 5.21%
113.87 64.47%
3.57 2.02%
1.52 0.86%

3.21 1.66%
11.09 5.73%
159.47 82.35%
2.65 1.37%
1.83 0.95%

3.48
11.79
124.11
1.62
0.45

รวมหนี้สนิ

118.96 67.35%

163.95 84.66%

126.18

รวมสวนของผูถือหุน

6.50 3.68%
0.00 0.00%
13.50 7.64%
0.65 0.37%
37.02 20.96%
57.67 32.65%

20.00 10.33%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
2.00 1.03%
7.70 3.98%
29.70 15.34%

70.00
4.00
0.00
2.00
19.98
95.98

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
เงินรับลวงหนาคาหุน
สํารองตามกฎหมาย
กําไร (ขาดทุน) สะสม

1.22

0.69%

1.32

สอบทานแลว
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
ลานบาท %
19.18 8.36%
1.78 0.78%
89.69 39.09%
58.21 25.37%
3.15 1.37%
172.00 74.96%
17.89 7.79%
0.00 0.00%
0.30 0.13%
37.62 16.40%
0.90 0.39%
0.75 0.33%

0.00 0.00%
0.00 0.00%
56.24 24.51%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
1.06 0.46%
1.26

0.55%

5.31 2.31%
1.57%
5.30% 14.01 6.11%
55.87% 128.70 56.09%
1.34 0.58%
0.73%
0.23 0.10%
0.20%
56.80% 130.27 56.77%
31.51%
1.80%
0.00%
0.90%
8.99%
43.20%

70.00 30.51%
4.00 1.74%
0.00 0.00%
2.00 0.87%
23.20 10.11%
99.20 43.23%

หมายเหตุ : บริษทั ไดเขาซื้อหุนของ ACCT เพื่อจัดโครงสรางกลุมบริษัท ณ 12 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเกิดขึ้นในงวดบัญชีสิ้นสุด ณ 30
มิถุนายน 2550 ดังนั้น ขอมูลงบการเงินตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2550 จึงแสดงเปนงบการเงินรวม
หนาที่ 2.12-2

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน ป 2548-2550
และงบการเงินระหวางกาลงวดสามเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2550 (ตอ)
ตรวจสอบแลว
สรุปรายการงบกําไรขาดทุน

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและรับจางผลิต
228.85 99.49%
259.45 99.02%
300.53 99.03%
รายไดอื่นๆ
1.18
0.51%
2.56
0.98%
2.96
0.97%
รวมรายได
230.03 100.00%
262.01 100.00%
303.48 100.00%
ตนทุนขาย
170.12 73.96%
182.23 69.55%
207.66 68.42%
คาใชจายในการขายและบริหาร
54.31 23.61%
62.06 23.69%
71.92 23.70%
รวมคาใชจาย
224.43 97.57%
244.29 93.24%
279.58 92.12%
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย
5.60
2.43%
17.72
6.76%
23.91
7.88%
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
2.50
1.09%
3.51
1.34%
4.10
1.35%
ภาษีเงินได
2.15
0.93%
5.51
2.10%
7.53
2.48%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.95

0.41%

8.70

3.32%

12.28

4.05%

งวดสามเดือน
สอบทานแลว
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
ลานบาท
%
71.63 99.47%
0.38
0.52%
72.01 100.00%
48.91 67.92%
17.10 23.75%
66.01 91.67%
6.00

8.33%

0.94
1.84

1.31%
2.55%

3.22

4.47%

หมายเหตุ : บริษัทไดเขาซื้อหุนของ ACCT เพื่อจัดโครงสรางกลุมบริษัท ณ 12 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเกิดขึ้นในงวดบัญชีสนิ้ สุด ณ
30 มิถุนายน 2550 ดังนั้น ขอมูลงบการเงินตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2550 จึงแสดงเปนงบการเงินรวม

หนาที่ 2.12-3

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน ป 2548-2550
และงบการเงินระหวางกาลงวดสามเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2550 (ตอ)
สรุปรายการงบกระแสเงินสด
(หนวย: ลานบาท)
กําไรสุทธิ
ปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสด
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
รายไดอื่น
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
ลูกหนี้การคาอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
เจาหนี้การคา
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินฝากติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้จากการขายลด
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินจากสัญญาเชาทางการเงิน
จายเงินปนผล
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินรับลูกหนี้คาหุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิตนงวด
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิปลายงวด

ตรวจสอบแลว
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50

สอบทานแลว
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50

0.95

8.70

12.28

3.22

4.93
0.19
1.49
1.20
(0.09)
0.00
0.03

5.38
(0.19)
0.99
1.80
(0.51)
0.00
(0.03)

5.60
0.00
(0.20)
3.05
(0.63)
(0.17)
(0.02)

1.27
0.00
0.16
0.45
0.00
0.00
0.10

(1.46)
(19.20)
(13.72)
(0.11)
(0.13)

(1.18)
(7.40)
(13.91)
(0.48)
0.44

1.12
(17.42)
(0.58)
(0.84)
(0.12)

(0.17)
(6.74)
5.10
(1.08)
(0.17)

0.11
15.97
0.73
4.88
(4.23)
(6.15)
0.13
0.00
0.00
0.00
(11.03)
(17.05)
24.21
2.25
(2.00)
4.53
(0.62)
(15.17)
0.00
13.50
26.70
1.09
5.42
6.51

(0.03)
1.64
2.23
1.88
(0.66)
(5.78)
1.26
0.00
(0.30)
(0.08)
(0.09)
(4.99)
4.38
(2.24)
1.00
(0.93)
(1.22)
0.00
0.00
0.00
0.99
6.51
(4.66)
1.85

(0.21)
2.70
0.18
0.18
4.91
(1.22)
0.87
4.23
0.81
(0.01)
(4.39)
0.29
(0.49)
0.00
(2.00)
(0.95)
(1.32)
(44.50)
54.00
1.50
6.25
1.85
11.44
13.30

0.00
0.54
1.83
2.23
6.74
(0.25)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.25)
(0.02)
0.00
0.00
(0.25)
(0.34)
0.00
0.00
0.00
(0.61)
13.30
5.88
19.18

หมายเหตุ : บริษัทไดเขาซื้อหุนของ ACCT เพื่อจัดโครงสรางกลุมบริษัท ณ 12 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเกิดขึ้นในงวดบัญชีสนิ้ สุด ณ
30 มิถุนายน 2550 ดังนั้น ขอมูลงบการเงินตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2550 จึงแสดงเปนงบการเงินรวม
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(ค) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน ของป 2548-2550
และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550
งวด 3 เดือน
อัตราสวนทางการเงิน
2548
2549
2550
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

1.05

0.85

1.32

1.34

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

0.61

0.45

0.79

0.86

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

เทา

(0.01)

(0.00)

0.03

0.05

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

เทา

4.34

4.02

3.99

3.31

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

82.97

89.55

90.29

108.74

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

เทา

3.91

3.25

3.30

3.22

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

วัน

92.07

110.80

109.24

111.95

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

เทา

3.94

3.50

3.83

3.50

ระยะเวลาชําระหนี้

วัน

91.40

102.73

93.98

102.91

Cash cycle

วัน

83.64

97.62

105.55

117.78

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน

%

25.66%

29.76%

30.90%

31.72%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

0.42%

3.35%

4.09%

4.49%

อัตรากําไรอื่น

%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

%

-445.26%

-7.59%

39.99%

52.39%

อัตรากําไรสุทธิ

%

0.41%

3.32%

4.05%

4.47%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

%

1.64%

19.92%

19.54%

13.19%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

%

0.63%

4.70%

5.91%

5.70%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

%

14.89%

32.94%

43.89%

47.14%

อัตราการหมุนของสินทรัพย

เทา

1.52

1.42

1.46

1.28

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

2.06

5.52

1.31

1.31

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

เทา

0.17

2.38

4.03

10.09

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน Cash basis

เทา

(0.18)

(0.08)

0.10

2.63

อัตราการจายเงินปนผล

%

n.a.

0.00%

511.45%

0.00%
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสีคุณภาพสูงสําหรับ ใชทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงสรางเหล็ก ที่
ใชในงานกอสรางตางๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงผลิต ไฟฟา และแทน ขุด เจาะกา ซและ
น้ํา มัน ในอา วไทย เพื่อ ปอ งกันสนิม เหล็ก รวมไปถึง สีเคลือ บไม สีท าเฟอรนิเ จอร และสีท าอาคาร ซึ่งตลอดระยะเวลา
การดําเนินงานที่ผานมา ผลิตภัณฑสีปองกันสนิม สีเคลือบไม และสีทาเฟอรนิเจอร ถือเปนผลิตภัณฑหลักที่สรางรายได
ใหกับบริษัท โดยมีสัดสวนการจําหนายรวมประมาณรอยละ 80-90 ของยอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีทั้งหมด
ของบริษัท
ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทยังคงมียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีเติบโตอยางตอเนื่องทุกป แมวา
ในชวงเวลาดังกลาวภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงอยูในสภาวะชะลอตัว โดยมีปจจัยสําคัญเปนผลจากการลดลงของ
ปริมาณการใชจายภาคครัวเรือนและสงผลกระทบตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยสวนใหญ กอปรกับปจจัยเรื่องคาเงินบาท
ที่แข็งคาขึ้นสงผลใหเกิดการชะลอตัวของการสงออกผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอรไปยังตางประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมไม
และเฟอรนิเจอรสงออกไดรับผลกระทบและมีการชะลอตัว จึงทําใหรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีเคลือบไมและสีทา
เฟอรนิเจอรของบริษัทในงวดบัญชีป 2550 มียอดลดลง แตอยางไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับพลังงานยังมีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหยอดจําหนายผลิตภัณฑสีปองกันสนิมของบริษัทมี
การเติบโตคอนขางมาก โดยในงวดบัญชีป 2550 บริษัทมียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีปองกันสนิม เทากับ
133.39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 59.20 ลานบาทจากงวดบัญชีป 2549 ซึ่งเทากับ 74.19 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ
เติ บ โตร อ ยละ 79.8 ดั ง นั้ น ภาพรวมผลการดํ า เนิ น งานของบริษั ท จึง ยั ง คงมี ก ารเติบ โตของรายได แ ละกํ า ไรจากการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากยอดรายไดจากการขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจาก 228.85 ลานบาทในงวดบัญชีป
2548 เปน 259.45 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2549 และ 300.52 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2550 ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจาก 0.95 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2548 เปน 8.70 ลานบาทในงวดบัญชี 2549 และ 12.28 ลานบาทในป 2550
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 815.79 และ 41.15 ตามลําดับ ทั้งนี้การเติบโตของยอดรายไดและกําไรสุทธิของบริษัท
เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดสวนยอดจําหนายสีปองกันสนิมเปนสําคัญ
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 บริษัทมียอดรายไดจากการจําหนายและบริการเทากับ 71.63 ลาน
บาท มีรายไดรวมเทากับ 72.01 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเทากับ 3.22 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 4.47
ผลการดําเนินงาน
รายได
ในงวดบัญชีป 2548 บริษัทมียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีเทากับ 228.85 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน
259.45 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.37 และมียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีในงวด
บัญชีป 2550 เทากับ 300.53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.83 และบริษัทมียอดรายไดรวมในงวดบัญชีป 2548-2550
เทากับ 230.03 262.01 และ 303.48 ลานบาท ตามลําดับ โดยสําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 บริษัทมียอด
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รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีเทากับ 71.63 ลานบาท และมียอดรายไดรวมเทากับ 72.01 ลานบาท ซึ่งในป 25482550 จะเห็นไดวาบริษัทมียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะการเติบโตของ
รายไดจากการขายผลิตภัณฑสีปองกันสนิมในงวดบัญชีป 2550 ซึ่งมียอดรายไดเทากับ 133.39 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นกวารอยละ 79.8 สวนใหญเปนการจําหนายใหกับกลุมลูกคาในภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับพลังงาน ซึ่งมีการเติบโตและมีการขยายงานอยางตอเนื่อง โดยในสวนของรายไดจากการขายผลิตภัณฑสี
เคลื อ บไม สี ท าอาคาร และสี อุ ต สาหกรรมมี ย อดขายลดลง อั น เนื่ อ งมาจากได รั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ แตสําหรับรายไดจากการจําหนายสีอื่นๆ และรายไดจากการรับจางผลิตสี อาทิ สีทนความ
รอน มียอดรายไดเติบโตขึ้น โดยมียอดรายไดเทากับ 22.52 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2550 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอย
ละ 44.73 เมื่อเทียบกับงวดบัญชีป 2549
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายสําหรับงวดบัญชีป 2548-2550 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551
เทากับรอยละ 74.33 รอยละ 70.24 รอยละ 69.09 และรอยละ 68.28 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ จะเห็นไดวา
บริษัทมีอัตราสวนตนทุนขายเทียบกับยอดรายไดลดลงอยางตอเนื่องทุกป โดยการลดลงของสัดสวนตนทุนขายตอรายไดใน
งวดบัญชีป 2549 เปนผลมาจากการที่บริษัทมีการปรับราคาขายสินคาเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบที่เปนผล
มาจากราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น (บริษัทรับภาระจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบสวนหนึ่ง) นอกจากนี้ การลดลงของ
สัดสวนตนทุนขายตอรายไดในงวดบัญชีป 2550 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดการจําหนายผลิตภัณฑสีประเภทสี
ปองกันสนิม รวมทั้งผลสําเร็จของนโยบายการบริหารและควบคุมตนทุนทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ของฝายโรงงาน
โครงสรางตนทุนขายของบริษัท ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบซึ่งไดแก สารเรซิน ผงสี ตัวทําละลาย และตัวเติม
คุณสมบัติ คิดเปนสัดสวนรอยละ 50-75 ของตนทุนขายโดยมีความแตกตางในแตละผลิตภัณฑสี ตนทุนคาแรงงานคิดเปน
สัดสวนรอยละ 4.5 ของตนทุนขาย และคาใชจายโสหุยการผลิตผันแปรคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.5 ของตนทุนขาย
ในดานคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นโดยตอเนื่อง โดยในงวดบัญชีป 2548–2550 และ
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร เทากับ 54.31 ลานบาท 62.06
ลานบาท 79.91 ลานบาท และ 17.10 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของยอดรายไดจากการขายของ
บริษัท จะเห็นไดจากสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบริษัท อยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ
เทากับรอยละ 23.61 รอยละ 23.69 รอยละ 23.70 และรอยละ 23.75 ตามลําดับ ทั้งนี้คาใชจายในการขายและบริหารที่
เพิ่มขึ้นเปนผลจากคาใชจายในการทําตลาดและประชาสัมพันธของบริษัท รวมทั้งเพิ่มบุคลากรและหนวยงานดานการขาย
สําหรับรองรับการจําหนายผลิตภัณฑสีเพื่อการสงออกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีคาใชจายในการขายและบริหาร
เพิ่มเติมจากการแนะนําสินคาใหเปนที่รูจักในกลุมลูกคาเปาหมายมากยิ่งขึ้น อาทิ การออกบูธในงานแสดงสินคาตกแตง
ภายใน หรือการโฆษณาทางนิตยสารที่เกี่ยวของ
อัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิ
ในงวดบัญชีป 2548-2550 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 25.66 ในงวดบัญชีป 2548
เปนรอยละ 29.76 ในงวดบัญชีป 2549 เปนรอยละ 30.90 ในงวดบัญชีป 2550 และเปนรอยละ 31.72 ของรายไดจาการ
จําหนายผลิตภัณฑสีในงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 ทั้งนี้ ในงวดบัญชีป 2548 เนื่องจากบริษัทไดรับผลกระทบ
จากการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบตามทิศทางการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบ แตบริษัทไมสามารถปรับราคาขายสินคา
ในทันที ทําใหอัตรากําไรขั้นตนในงวดบัญชีป 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 และ 2550 จึงมีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวา
หนาที่ 2.12-7

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

เล็กนอย โดยในงวดบัญชีป 2549 และงวดบัญชีป 2550 บริษัทไดมีการปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไป รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นของการจําหนายผลิตภัณฑสีปองกันสนิม ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑสีปองกัน
สนิมเปนที่ยอมรับยอมรับดานคุณภาพมาเปนระยะเวลานานกวา 25 ป ทําใหยอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสี
ปองกันสนิมในงวดบัญชีป 2549 และงวดบัญชีป 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงาน ถึงแมวา ยอดการจําหนายผลิตภัณฑสีชนิดอื่นของบริษัท
อาทิ สีเคลือบไม สีทาอาคาร และสีอุตสาหกรรม จะมีแนวโนมลดลงเล็กนอยก็ตาม
สํา หรั บอัตรากํา ไรสุทธิข องบริษัทในงวดบัญชีป 2548-2550 และงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญ ชีป 2551 มี
แนวโนมและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรากําไรขั้นตนของบริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการและรักษา
สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับยอดรายไดรวมของบริษัทอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ทําใหใน
งวดบัญชีป 2548-2550 และงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 0.41 รอยละ 3.32 รอย
ละ 4.09 และรอยละ 4.47 ของรายไดรวม ตามลําดับ
12.2.2 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ในงวดบัญชีป 2548 เทากับ 176.63 ลานบาท งวดบัญชีป 2549 เทากับ 193.65 ลาน
บาท และงวดบัญชีป 2550 เทากับ 222.16 ลานบาท ซึ่งสินทรัพยรวมของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมของบริษัทดังกลาว เปนผลมาจากสาเหตุตางๆ ดังนี้
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ในงวดบัญชีป 2548 เทากับ 6.51 ลานบาท งวดบัญชีป 2549 เทากับ
1.85 ลานบาท และในงวดบัญชีป 2550 เทากับ 13.30 ลานบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่
ปรับตัวสูงขึ้นในป 2550 เปนผลมาจากการเขารวมลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด โดยบริษัททําการ
ขายหุน สามั ญ เพิ่ม ทุน ใหกั บ กองทุน ดั ง กลา วในจํา นวนเงิ น ลงทุ น เท า กั บ 14.00 ล า นบาท เมื่อ วั น ที่ 17
สิงหาคม 2549
 ลูกหนี้การคา เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 61.74 ลานบาทในงวดบัญชีป 2548 เปน 67.34 ลานบาทในงวด
บัญชีป 2549 และ 83.40 ลานบาทในงวดบัญชีป 2550 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 9.07 และรอย
ละ 23.85 ซึ่งการเติบโตของยอดลูกหนี้การคาในงวดบัญชีป 2550 เปนผลจากบริษัทมียอดรายไดจากการ
จําหนายเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีป 2549 เทากับรอยละ 15.83 โดยเฉพาะอยางยิ่งยอดจําหนายจากผลิตภัณฑ
สีปองกันสนิ ม ซึ่งใชในกลุมลูกคาอุ ตสาหกรรมปโตรเคมี และกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน ดังจะเห็นไดจากโครงสรางรายไดในสวนของสีปองกันสนิมที่มียอดจําหนายเพิ่มขึ้นจากรอยละ
27.29 ในงวดบัญชีป 2548 เปนรอยละ 28.31 ในงวดบัญชีป 2549 และรอยละ 43.95 ในงวดบัญชีป 2550
ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และวันที่ 30 กันยายน 2550 แยกตาม
อายุลูกหนี้ที่คางชําระ (Aging) ไดดังนี้

หนาที่ 2.12-8

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบแลว
งบสอบทานแลว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ลูกหนี้การคา-บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน
คางชําระ 4 เดือน ถึง 6 เดือน
คางชําระ 7 เดือน ถึง 10 เดือน
คางชําระเกิน 10 เดือน
รวม
ลูกหนี้การคา-อื่น
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน
คางชําระ 4 เดือน ถึง 6 เดือน
คางชําระ 7 เดือน ถึง 10 เดือน
คางชําระเกิน 10 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-อื่น สุทธิ

0.87
0.75
1.62

0.84
0.94
1.78

38.18
33.89
11.82
3.37
12.97
100.23
(16.83)
83.40

43.51
31.20
11.34
7.04
13.88
106.97
(17.28)
89.69

บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมนับสําหรับงวดบัญชีป 2551 เปนตนไป ใน
อัตรารอยละ 0.5 ของยอดขาย และจะทําการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวดบัญชี รวมทั้งทําการสอบทานความ
เพียงพอของจํานวนเงินตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้แตละรายที่มียอดคางชําระเกินกําหนดและมี
มูลเหตุใหคาดวาจะไมสามารถเก็บเงินไดหรือเก็บไดไมเต็มจํานวน
 สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 49.62 ลานบาทในงวดบัญชีป 2548 เปน 62.55 ลานบาทในงวดบัญชีป 2549
และ 63.47 ในงวดบัญชีป 2550 ทั้งนี้ยอดสินคาคงเหลือในระหวางงวดบัญชีป 2548-2549 ที่มียอดปรับตัว
สูงขึ้นกวารอยละ 26.06 เปนผลมาจากบริษัทมีการสตอกวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
รองรับแผนการเพิ่มยอดขายใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย สําหรับยอดสินคาคงเหลือในระหวางงวดบัญชีป
2549-2550 ที่มียอดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.47 เปนผลมาจากการที่บริษัทมีการเติบโตของยอดการ
ขายเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งยอดการขายผลิตภัณฑสีปองกันสนิม รวมไปถึงการบริหารจัดการสตอก
และสินคาสําเร็จรูปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทมียอดสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และวันที่ 30 กันยายน 2550 แยก
ตามอายุสินคาคงเหลือ (Aging) ไดดังนี้

หนาที่ 2.12-9

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม
งบตรวจสอบแลว
งบสอบทานแลว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
สินคาคงเหลือ
ไมเกิน 6 เดือน
ตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป
ตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป
มากกวา 3 ป
รวม
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
สินคาคงเหลือสุทธิ

46.59
6.55
11.59
6.02
70.75
(7.28)
63.47

40.90
7.15
10.97
6.63
65.65
(7.44)
58.21

บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพสําหรับวัตถุดิบในอัตรารอยละ 2.86 ของมูลคา
วัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี และมีนโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพสําหรับสินคาสําเร็จรูป
ณ วันสิ้นงวดบัญชี ดังนี้
อายุสินคา
ไมเกิน 6 เดือน
ตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป
ตั้งแต 1 ป ถึง 8 ป
มากกวา 8 ป

อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
รอยละ 25 ของสินคาสําเร็จรูป
รอยละ 50 ของสินคาสําเร็จรูป
รอยละ 100 ของสินคาสําเร็จรูป

ณ วัน สิ้น งวดบัญ ชี บริษัท มีก ารสอบทานความเพีย งพอของจํา นวนเงิน ตั้ ง ค า เผื่อ สิ น ค า เสื่อ ม
คุณภาพทั้งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ทั้งที่มีอายุในเกณฑมาตรฐานและที่มีอายุเกินเกณฑมาตรฐาน
 เงินฝากประจําที่ติดภาระหนี้ค้ําประกัน เพิ่มขึ้นจาก 13.40 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2548 เปน 13.49 ลาน
บาทในงวดบัญชีป 2549 และ 17.89 ลานบาทในงวดบัญชีป 2550 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการเงินฝาก
ประจําที่ติดภาระหนี้ค้ําประกันดังกลาว เปนผลมาจากบริษัทดําเนินการขอรับการสนับสนุนวงเงินกูระยะสั้น
จากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อใชรองรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และรองรับแผนการเพิ่มยอดขาย
ใหกบั กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ในงวดบัญชีป 2548 เทากับ 42.62 ลานบาท งวดบัญชีป 2549 เทากับ 42.86
ลานบาท และงวดบัญชีป 2550 เทากับ 38.59 ลานบาท โดยในงวดบัญชีป 2550 รายการที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ปรั บ ตั ว ลดลงร อ ยละ 9.96 ทั้ ง นี้ เ ป น ผลมาจากการตั ด ค า เสื่ อ มราคาทรั พ ย สิ น
ตามปกติ

หนาที่ 2.12-10

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สินทรัพยรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีมูลคาเทากับ 229.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวด
บัญชีป 2550 จํานวน 7.30 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ในขณะที่สินคาคงเหลือมีมูลคาลดลง
สภาพคลอง
ในงวดบัญชีป 2548 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนรวม เทากับ 119.72 ลานบาท โดยเพิ่มเปน 135.25 ลานบาท ใน
งวดบั ญ ชี ป 2549 และเพิ่ ม เปน 163.85 ล า นบาทในงวดบั ญ ชี ป 2550 ทั้ ง นี้ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งของสิ น ทรั พ ย
หมุนเวียนดังกลาว เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือ
ตามเหตุผลที่ไดกลาวไวแลวขางตน สําหรับหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัทในงวดบัญชีป 2548 เทากับ 113.87 ลานบาท
เพิ่มขึ้นเปน 159.47 ลานบาทในงวดบัญชีป 2549 โดยมีสาระสําคัญของการเพิ่มขึ้นจากรายการเงินปนผลคางจายจํานวน
36.80 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทในงวดบัญชีป 2549 ในขณะที่ยอดหนี้สิน
หมุนเวียนในงวดบัญชีป 2550 เทากับ 124.11 ลานบาท โดยปรับตัวลดลงจากงวดบัญชีป 2549 เทากับ 35.36 ลานบาท
อันเนื่องมาจากเงินปนผลคางจายในงวดบัญชีป 2549 แตหากพิจารณาในสวนของหนี้สินหมุนเวียนของการดําเนินงาน
ตามปกติ จะเห็น ได ว า บริษั ท สามารถบริห ารจั ดการและรั ก ษาสถานะของหนี้สิ น หมุ น เวี ย นได อ ยา งสม่ํ า เสมอและมี
ประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะมีการเติบโตของยอดรายได ซึ่งจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นก็ตาม สงผลใหอัตราสวน
สภาพคลองในงวดบัญชีป 2548-2550 มีคาเทากับ 1.05 0.85 และ 1.32 เทา ตามลําดับ และอัตราสวนสภาพคลองหมุน
เร็วในงวดบั ญชี ป 2548-2550 มีคา เทา กับ 0.61 0.45 และ 0.79 เทา ตามลําดับ ซึ่ งถือ วา มีแนวโนมอยูในเกณฑที่ดี
ถึงแมวาจะไมไดพิจารณาการจายเงินปนผลในงวดบัญชีป 2549 และการไดรับเงินจากการเขารวมลงทุนของกองทุนตามที่
ไดกลาวไวแลวในงวดบัญชีป 2550
ทั้งนี้ โดยรวมจะเห็นวา บริษัทยังสามารถบริหารสภาพคลองอยูในเกณฑคอนขางดี โดยมีผลจากการเติบโตของ
ยอดการขายและความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นโดยตอเนื่อง อีกทั้งสามารถบริหารจัดการจัดเก็บหนี้ และบริหาร
สินคาคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นไดจากอัตราสวนระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในงวดบัญชีป 2548-2550 ซึ่ง
เทากับ 97.12 89.55 และ 90.29 วัน ตามลําดับ และระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทในงวดบัญชีป 2548-2550
ซึ่งเทากับ 105 110.80 และ 109.24 วัน ตามลําดับ และมีอัตราสวนหมุนเวียนในงวดบัญชีป 2548-2550 เทากับ 3.71
4.02 และ 3.99 เทา ตามลําดับ โดยอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่มีการเติบโตของยอดการขายโดยตอเนื่อง
สําหรับระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทตั้งแตงวดบัญชีป 2548-2550 มีการปรับตัวลดลงเล็กนอย ซึ่งเทากับ
108.33 102.73 และ 93.98 วัน ตามลําดับ ในขณะที่กิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัท บริษัทมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับกองทุนตามที่ไดกลาวไวแลวในงวดบัญชีป 2550 ทําใหสามารถชดเชยการ
เพิ่มขึ้นของอัตราสวน Cash Cycle ในงวดบัญชีป 2548-2550 ที่มีคาเทากับ 93.80 97.62 และ 105.55 วัน ตามลําดับ
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทในงวดบัญชีป 2548 เทากับ 118.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 163.95 ลานบาทในงวดบัญชีป
2549 และเปน 126.18 ลานบาทในงวดบัญชีป 2550 โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในงวดบัญชีป 2549 เปนผลจาก
ยอดเงินปนผลคางจายตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน ทั้งนี้ บริษัทมีภาระหนี้สินระยะยาวอยูคอนขางนอย โดยมีหนี้สินระยะ
ยาวในงวดบัญชีป 2548-2550 เทากับ 3.57 2.65 และ 1.62 ลานบาท ตามลําดับ แตทั้งนี้ หนี้สินสวนใหญของบริษัทเปน
เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยในงวดบัญชีป 2548-2550 บริษัทมีรายการ
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเทากับ 46.94 51.32 และ 50.83 ลานบาท ตามลําดับ และมีการ
ใชเงินฝากประจําเพื่อค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูระยะสั้นบางสวน
หนี้สินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีมูลคาเทากับ 130.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวด
บัญชีป 2550 จํานวน 4.09 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของยอดเจาหนี้การคา ภาษีเงินไดคางจาย และหนี้สินหมุนเวียน
อื่น ในขณะที่หนี้สินระยะยาวทั้งในสวนของเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง
เนื่องจากการผอนชําระหนี้ดังกลาวตามเงื่อนไข
สวนของผูถือหุน
ในงวดบัญชีป 2548-2550 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 57.67 29.70 และ 95.98 ลานบาท ตามลําดับ โดย
ในงวดบัญชีป 2549 ปรับตัวลดลงเนื่องมาจากบริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 36.68 ลานบาท ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของ
สวนของผูถือหุนในงวดบัญชีป 2550 เปนผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากผูถือหุนเดิมจํานวน 40.00 ลานบาท และ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10.00 ลานบาท จากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับกองทุนที่ไดกลาวไวขางตนในมูลคา
เงินลงทุน 14.00 ลานบาท รวมทั้งการมีกําไรจากการดําเนินงานสวนหนึ่ง สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัทในงวดบัญชีป 2548-2550 มีคาเทากับ 2.06 5.52 และ 1.31 ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีมูลคาเทากับ 99.20 ลานบาท ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของสวนของ
ผูถือหุนจํานวน 3.22 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบจากวันสิ้นงวดบัญชีป 2550 เปนผลมาจากกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือน
แรกของงวดบัญชีป 2551
รายจายเพื่อการลงทุน
บริษัทไมมีรายจายเพื่อการลงทุนอยางมีนัยสําคัญในงวดบัญชีป 2548-2550 ที่ผานมา โดยบริษัทมีการลงทุนใน
สวนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเปนหลัก ซึ่งถือเปนคาใชจายในการดําเนินการของบริษัท
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ ACCT
ผลการดําเนินงาน
ACCT ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ดําเนินธุรกิจรับเหมาทาสีโครงการ มีผลการดําเนินงานโดยสรุปตั้งแตงวด
บัญชีป 2548 - 2550 โดยมีรายไดจากการขายและบริการ เทากับ 13.53 ลานบาท 5.92 ลานบาท และ 4.62 ลานบาท
ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิ เทากับ 2.55 ลานบาท 0.79 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2548 และป 2549 และมีผลขาดทุนสุทธิ
เทากับ 1.32 ลานบาท ในงวดบัญชีป 2550 ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่ใชรองรับการบริการงานทาสีใหกับลูกคาของ
บริษัท จึงเปนบริษัทที่ไมไดมีผลการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญ
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 ACCT มีรายไดจากการขายและบริการ เทากับ 95,362.80 บาท
และมีผลขาดทุนสุทธิ เทากับ 244,976.25 บาท
ฐานะการเงิน
ACCT มีสินทรัพยรวมในงวดบัญชีป 2548-2550 เทากับ 12.58 10.88 และ 3.72 ลานบาท ตามลําดับ โดยการ
ลดลงของสินทรัพยรวมในงวดบัญชีป 2550 เปนผลมาจากรายการเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ปรับตัวลดลงกวา
รอยละ 89.15 เนื่องจากมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในรอบบัญชีป 2550 รวมทั้งการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทที่
เกี่ยวของจํานวน 0.86 ลานบาท สําหรับสินทรัพยรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีมูลคาเทากับ 3.68 ลานบาท
หนาที่ 2.12-12
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ในดานหนี้สิน ACCT มีหนี้สินรวมในงวดบัญชีป 2548-2550 เทากับ 3.33 9.97 และ 2.63 ลานบาท ตามลําดับ
โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในงวดบัญชีป 2549 เปนผลมาจากการบันทึกเงินปนผลคางจายจํานวน 9.13 ลานบาท ซึ่งที่
ประชุมกรรมการ ACCT มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ใหจายเงินปนผลแกผูถือหุน และทาง ACCT ไดจายชําระเงินปน
ผลดังกลาวทั้งจํานวนภายในงวดบัญชีป 2550 (เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549) ดังนั้นในป 2550 หนี้สินรวมจึงปรับตัวลดลง
สําหรับหนี้สินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีมูลคาเทากับ 2.83 ลานบาท
ACCT มีสวนของผูถือหุนในงวดบัญชีป 2548-2550 เทากับ 9.25 0.92 และ 1.09 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้การ
ลดลงของสวนของผูถือหุนงวดบัญชีป 2549 เปนผลมาจากการจัดสรรกําไรสะสมไปจายเงินปนผลแกผูถือหุน แตในงวด
บัญชีป 2550 ACCT ไดเรียกชําระเงินคาหุนสวนที่เหลือทั้งหมดรวมจํานวน 1.50 ลานบาท จากผูถือหุนของ ACCT แตมี
ผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 1.32 ลานบาท ดังนั้นสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย ณ วันสิ้นงวดบัญชีป 2550 สําหรับ
สวนของผูถือหุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีมูลคาเทากับ 0.85 ลานบาท โดยการลดลงของสวนของผูถือหุน
จํานวน 0.24 ลานบาท เปนผลมาจากขาดทุนสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวในเรื่อง
ปจจัยความเสี่ยง มีดังนี้
1. การลดลงของกําไรตอหุนเนือ่ งจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ในงวดบัญชีป 2550 ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวเต็มมูลคาจํานวน 70.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 7 แสนหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวตอหุนเทากับ 100
บาท และมีกําไรสุทธิเทากับ 12.28 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรตอหุนของบริษัทเทากับ18.85 บาทตอหุน โดยคํานวณจาก
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ แตภายหลังจากที่บริษัทไดทําการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวเต็มมูลคาจํานวน 90.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 180 ลานหุน ราคาที่ตราไวตอหุนเทากับ 0.50
บาท ดังนั้นการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนใหกับประชาชนครั้งนี้ อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต อาจจะนอยกวากําไรตอหุนที่เกิดขึ้น หากรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทมีการเติบโตในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนหุนของบริษัท
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการจําหนายผลิตภัณฑสีของบริษัทสวนใหญ เปนการจําหนายใหกับลูกคาใน
กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงาน ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องตามปริมาณ
ความตองการใชพลังงานประเภทตางๆ อาทิ ไฟฟา น้ํามันและกาซ จึงทําใหบริษัทคาดวาจะมีรายไดจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑสีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสามารถชวยลดผลกระทบของการลดลงของกําไรตอหุนที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
หุนได
2. การยกเลิกการใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ
เนื่องจากผลิตภัณฑสีของบริษัท ไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทผูผลิตสีชั้นนํา
ระดับโลก 2 บริษัทไดแก Ameron (ซึ่งปจจุบันไดขายธุรกิจในสวนของ Ameron Coating Ltd. ใหแก PPG) และเปน
บริษัทผูผลิตสีที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Wattyl ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสีที่จด
ทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศออสเตรเลีย และทั้งสองบริษัทเปนบริษัทผูผลิตสีชั้นนําของโลกที่ประกอบ
ธุรกิจมาเปนเวลานานกวา 100 ป ซึ่งจากการพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผูผลิตสีชั้นนําจากตางประเทศ
ทํา ใหบ ริษ ัท อาจไดรับ ผลกระทบดา นการดํ า เนิน งานและฐานะทางการเงิน หากทั ้ง สองบริษ ัท ยกเลิก การใหก าร
หนาที่ 2.12-13

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สนับสนุนดานเทคโนโลยีและการใหใชลิขสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิตสีกับบริษัท หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา ซึ่ง
สําหรับสัญญาของ Wattyl ไดมีการตออายุสัญญาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดสาระสําคัญของ
สัญ ญาแตอ ยา งใด ในขณะที่สัญ ญาของ PPG ไดมีก ารเปลี่ยนแปลงลัก ษณะสัญ ญาที่เกี่ย วขอ งกับ การผลิต และ
จํา หนายผลิตภัณ ฑสีปองกันสนิม จากสัญ ญาใหการสนับสนุน ดานเทคโนโลยีการผลิตโดยใหลิขสิท ธิ์ (License) ใน
การผลิตสีปองกันสนิม มาเปนสัญญาสั่งผลิตสีปองกันสนิม (Special Manufacturing Agreement) และสัญญาให
เปน ผูแ ทนจํา หนา ยสีปอ งกัน สนิม ในประเทศไทย (Distributor Agreement) เปน ระยะเวลา 3 ป (ตั้ง แตวัน ที่ 1
มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553) ซึ่งสัญญาใหเปนผูแทนจําหนายสีปองกันสนิมดังกลาว ทาง PPG จะบวก
กําไรสวนเพิ่มจากสีปองกันสนิมที่ PPG สั่งผลิตและบริษัทไดซื้อจาก PPG มาเพื่อจําหนายภายในประเทศ โดยมีการ
กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเปาหมายยอดการจําหนายสีปองกันสนิมตอป และหากบริษัทจําหนายสีไดเกินกวาเปาหมายที่
กําหนด ทาง PPG จะมีการชดเชยกําไรสวนเพิ่มคืนใหกับบริษัทบางสวน อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
สัญญาดังกลาว อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได
จากการศึก ษาผลกระทบ โดยการจัด ทํ า งบการเงิน เสมือ นสํ า หรับ งวดบัญ ชีป  2550 ใหม ีก าร
เปลี่ยนแปลงลักษณะสัญญา เปรียบเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดบัญชีป 2550 ฉบับตรวจสอบ ซึ่งทาง
ที่ป รึก ษาทางการเงิน ไดศึก ษาในรายละเอีย ดของเอกสารที่เ กี่ย วขอ ง และพิจ ารณาถึง ความสมเหตุส มผลของขอ
สมมติฐานตางๆ ที่นํา มาใชในการจัดทํางบเสมือน ซึ่ง ไดกําหนดขอสมมติฐานสํา คัญและขอ มูลที่ใชในการพิจารณา
ประเมินผลกระทบ ดังนี้
1. ใชตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงจากงบการเงินงวดบัญชีป 2550 เปนฐานในการจัดทํางบการเงินเสมือน
2. ใชยอดจําหนายเฉพาะสีปองกันสนิมที่เกิดขึ้นจริงภายใตเทคโนโลยีของ PPG ในงวดบัญชีป
2550 มาประเมินผลกระทบ
3. ใชราคาขายเฉลี่ยของยอดจําหนายสีปองกันสนิมที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีป 2550
4. ใชตนทุนวัตถุดิบเฉลี่ยของตนทุนวัตถุดิบของสีปองกันสนิมที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีป 2550
5. ใชตัวเลขสัดสวนการจําหนายสีปองกันสนิมแตละประเภท (สีทับหนา สีชั้นกลาง และสีรองพื้น)
ในงวดบัญชีป 2550 มาอางอิง เพื่อคํานวณคาผลิตสีภายใตสัญญาฉบับใหมของ PPG
6. ไมมีการชดเชยกําไรสวนเพิ่มจาก PPG เนื่องจากยอดจําหนายสีปองกันสนิมภายใตเทคโนโลยี
ของ PPG ในงวดบัญ ชีป 2550 ต่ํา กวา เปา หมายยอดจํา หนา ยสีปอ งกัน สนิม ที่กํา หนดใน
สัญญาฉบับใหมของ PPG
7. คา โสหุย การผลิต เฉลี่ย ที่ใ ชใ นการพิจ ารณาประเมิน ผลกระทบ เปน คา เฉลี่ย โสหุย การผลิต ที่
เกิดขึ้นจากการผลิตสีทั้งหมดในงวดบัญชีป 2550
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาขอสมมติฐานดังกลาวขางตนมีความสมเหตุสมผลเพียงพอ
และสามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสัญญา PPG ได โดยมีรายละเอียดดังตาราง

หนาที่ 2.12-14
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสัญญา PPG ระหวางงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบและงบการเงินเสมือน สําหรับงวดบัญชีป 2550
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
ดอกเบี้ย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

งบการเงินตรวจสอบแลว
งวดบัญชีป 2550
298.03
301.19
205.23
92.80
70.95
25.01
4.10
7.53
13.38

งบการเงินเสมือน
งวดบัญชีป 2550
298.03
301.19
217.55
80.48
65.94
17.69
4.10
5.33
8.26

(หนวย : ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
0.00
0.00
12.32
(12.32)
(5.01)
(7.32)
0.00
(2.20)
(5.12)

3. การหยุดชะงักทางการผลิต อันเนื่องมาจากผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
เนื่อ งจากผลิต ภัณ ฑส ีเ ปน ผลิต ภัณ ฑที ่มีส ารเคมีเ ปน วัต ถุด ิบ ที ่ใ ชใ นการผลิต โดยสว นประกอบ
สําคัญที่ใชในการผลิตสีไดแก สารเรซิน (Resin) ตัวใหสี (Pigment) ตัวทําละลาย (Solvent) และตัวเติมคุณสมบัติ
(Additive) ซึ่งสารเคมีที่เปนสวนประกอบดังกลาว ลวนแตเปนวัตถุดิบที่ติดไฟงายและเปนอันตราย ดังนั้น หากเกิดการ
รั่ว ไหลของสารเคมี การเกิด ประกายไฟภายในโรงงาน จนทํา ใหพ นัก งานของบริษัท ไดรับ อัน ตรายหรือ บริษัท ไดรับ
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยตางๆ ซึ่งผลกระทบดังกลาวอาจทําใหบริษัทจําเปนตองหยุดดําเนินการผลิต เนื่องจาก
ไมสามารถควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามที่หนวยงานราชการ หรือนิคมอุตสาหกรรมกําหนดไวได
แตอ ยา งไรก็ต าม บริษัท ไดมีก ารวางระบบเพื่อ ปอ งกันและระวัง ภัยตา งๆ ที่อ าจเกิดขึ้น โดยติดตั้ง
ระบบไฟฟา Explosion Proof ซึ่งเปนระบบที่สามารถปองกันการเกิดประกายไฟหากมีการสปารคของกระแสไฟฟา อันจะ
นํามาซึ่งการเกิดการลุกไหมภายในโรงงาน อีกทั้งมีการใหความรูกับพนักงานของบริษัทใหเขาใจถึงขอควรปฏิบัติและขอ
ควรระวังในการทํางาน นอกจากนี้ บริษัทยังไดทําการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน ตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดของนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ น้ํา แสง เสียง และกลิ่น ซึ่งบริษัทไดทํา
การตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และผานการตรวจสอบจากหนวยงานดังกลาวดวยดีมาโดยตลอด

หนาที่ 2.12-15
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12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่
218 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในงวดบัญชีป 2550 เปนจํานวนเงินรวม 500,000
บาท
2) คาบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
- ไมมี -

หนาที่ 2.12-16

