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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (Dimet (Siam) Public Company Limited) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท
วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด จดทะเบียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2525 เพื่อดํา เนิน ธุร กิจ ผลิต และจํา หนา ย
ผลิต ภัณ ฑสีคุณ ภาพสูง สํา หรับ ใชทาในงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กที่ใชในงานกอสรางตางๆ อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงผลิต ไฟฟา แทน ขุด เจาะน้ํา มัน และกา ซในอา วไทย เพื่อ ปอ งกัน สนิม เหล็ก
รวมไปถึง สีเ คลือ บไม สีท าเฟอรนิเ จอร และสีท าอาคาร มีสํา นัก งานตั้ง อยูเ ลขที่ 602 หมูที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปจ จุบัน บริษัท มีทุน จดทะเบีย น
ทั้ง สิ้น 90,000,000 บาท (เกา สิบ ลา นบาทถว น) และมีจํา นวนทุน จดทะเบีย นชํา ระแลว เทา กับ 70,000,000 บาท
(เจ็ดสิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
ผลิตภัณฑสีคุณภาพสูงที่บริษัทผลิตและจําหนาย แบงออกเปน 4 ผลิตภัณฑหลัก ไดแก ผลิตภัณฑสีปองกันสนิม
สีเคลือบไม สีทาอาคาร และสีอุตสาหกรรม โดยในงวดบัญชีป 2550 (ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2550)
บริษัทมีสัดสวนมูลคาการจําหนายแยกตามประเภทผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 43.95 รอยละ 32.10 รอยละ 11.27 และรอย
ละ 3.97 ตามลําดับ โดยกลุมลูกคาของบริษัท ไดแก กลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงานและการ
กอสรางงานโครงเหล็กตางๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงผลิต ไฟฟา แทน ขุด เจาะน้ํา มัน และ
กา ซในอา วไทยเพื่อ ปอ งกัน สนิม เหล็ก สว นลูก คา กลุม รองลงมาไดแ ก กลุม ผูป ระกอบการที่ดํา เนิน ธุร กิจ สง ออก
เฟอรนิเจอร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งปจจุบันในป 2550 บริษัทมีกําลังการผลิตของผลิตภัณฑสีทั้ง 4 กลุมหลักทั้งสิ้น
ประมาณ 4,320,000 ลิตรตอป และมีอัตราการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณรอยละ 69.44 ของกําลังการ
ผลิต
บริษัท มีบ ริษัท ยอ ยและบริษัท ที่เ กี่ย วขอ ง กลา วคือ บริษัท ยอ ย 1 บริษัท ไดแ ก บริษัท เอเชี่ยน คอรโรชั่น
คอนโทรล เทรดดิ้ง จํากัด (“ACCT”) ซึ่งดําเนินธุรกิจรับเหมาทาสีโครงการ โดยบริษัทเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.96
ของทุนจดทะเบียนของ ACCT ซึ่งเทากับ 2,000,000 บาท และบริษัทที่เกี่ยวของ 2 บริษัทไดแก บริษัท ซันโคท (ไทยแลนด)
จํ า กั ด (“SUNCOAT”) ซึ่ ง ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จํ า หน า ยสี ท นความร อ นสํ า หรั บ ใช ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต และชิ้ น ส ว น
เครื่องใชไฟฟา โดยบริษัทเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ SUNCOAT บริษัท โซลิด คอนสตรัคชั่น
จํากัด (“SOLID”) ดํา เนิน ธุรกิจรับเหมากอสราง โดยมีกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ
SOLID เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับนางอัจฉรา โมมินทร ซึ่งเปนกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบริหารบริษัท เขาถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 57 ของทุนจดทะเบียนและมีอํานาจควบคุมใน SOLID
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
รายไดร วมของบริษัท เพิ่ม ขึ้น อยา งตอ เนื่อ งจาก 230.04 ลา นบาทในงวดบัญ ชีป 2548 เปน 262.01 ลา น
บาทในงวดบัญชีป 2549 และ 303.48 ลานบาทในงวดบัญชีป 2550 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 13.89 และ
15.23 ตามลําดับ โดยสําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 บริษัทมียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
สีเ ทา กับ 71.63 ลา นบาท และมีย อดรายไดร วมเทา กับ 72.01 ลา นบาท ทั้ง นี้ก ารเพิ่ม ขึ้น ของรายไดร วมในชว งป
2548 ถึง ป 2550 เปน ผลมาจากการเติบ โตของยอดรายไดจ ากการจํา หนา ยผลิต ภัณ ฑสีอ ยา งตอ เนื่อ ง โดยเฉพาะ
อยา งยิ่ง การเติบ โตของยอดจํา หนา ยผลิต ภัณ ฑสีปอ งกัน สนิม ซึ่ง จํา หนา ยใหกับ กลุม ลูก คา อุต สาหกรรมปโ ตรเคมี
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และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงาน โดยในงวดบัญชีป 2550 ยอดจําหนา ยสีปองกัน สนิมของบริษัทมีอัตราการ
เติบโตกวา รอยละ 80 ซึ่งเปนไปตามแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ย วขอ งกับ
พลัง งาน โดยการปรับ ตัว เพิ่มขึ้น ของยอดรายไดจ ากการขาย ดัง กลา ว กอปรกับ การบริห ารตน ทุนและคา ใชจา ยใน
การขายที่มีประสิท ธิภ าพมากขึ้นของบริษัท ทําใหบริษัทมีกําไรสุท ธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อ งจาก 0.95 ลานบาทในงวด
บัญชีป 2548 เปน 8.70 ลานบาทในงวดบัญชีป 2549 และ 12.28 ลานบาทในงวดบัญชีป 2550 โดยในงวด 3 เดือน
แรกบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 3.22 ลานบาท
ตนทุนขายของบริษัทประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบซึ่งไดแก เรซิน (Rasin) ผงสี (Pigment) ตัวทําละลาย (Solvent)
และตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) คิดเปนสัดสวนรอยละ 50-75 ของตนทุนขายโดยมีความแตกตางในแตละผลิตภัณฑสี
ตนทุนคาแรงงานคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.5 ของตนทุนขาย และคาใชจายโสหุยการผลิตผันแปรคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.5
ของตนทุนขาย โดยตนทุนขายในงวดบัญชีป 2548-2550 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 เทากับ
170.12 ลานบาท 182.23 ลานบาท 207.66 ลานบาท และ 48.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74.33 รอยละ 70.24 รอย
ละ 69.09 และร อ ยละ 68.28 ของรายได จากการขาย ตามลํา ดั บ จะเห็ น ไดว า ในงวดบัญ ชีป 2548-2550 บริ ษัท มี
อัตราสวนตนทุนลดลงเมื่อเทียบกับยอดรายไดอยางตอเนื่องทุกป โดยการลดลงของสัดสวนตนทุนขายตอรายไดในงวด
บัญชีป 2549 เปนผลมาจากบริษัทมีการปรับราคาจําหนายผลิตภัณฑสีเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบที่เปนผล
มาจากราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การลดลงของสัดสวนตนทุนขายตอรายไดในงวดบัญชีป 2550 เปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของยอดการจําหนายผลิตภัณฑสีประเภทสีปองกันสนิม รวมทั้งผลสําเร็จของนโยบายการบริหารและ
ควบคุมตนทุนทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ของฝายโรงงาน
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในงวดบัญชีป 2548-2550 และงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551
เทากับ 54.31 ลานบาท 62.06 ลานบาท 71.92 ลานบาท และ 17.10 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามการเพิ่มขึ้นของ
ยอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑสีของบริษัท โดยคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น เปนผลจากคาใชจายใน
การตลาดและการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัท รวมทั้งเพิ่มบุคลากรและหนวยงานดานการขายสําหรับรองรับการ
จําหนายผลิตภัณฑสีเพื่อการสงออกที่มีแนวโนมเพิ่มมากยิ่งขึ้น แตหากพิจารณาจากสัดสวนคาใชจายในการขายและ
บริหารตอรายไดรวมของบริษัทจะพบวา ในงวดบัญชีป 2548-2550 และงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 บริษัทมี
สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 23.73 รอยละ 23.92 รอยละ 23.93 และ
รอยละ 23.75 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
สิน ทรัพ ยร วมในงวดบัญ ชีป 2548-2550 และงวด 3 เดือ นแรกของงวดบัญ ชีป 2551 เทา กับ 176.63 ลา น
บาท 193.65 ลานบาท 222.16 ลานบาท และ 229.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในชวง
ป 2548-2550 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการทางบัญ ชีที่สํา คัญ คือรายการเงินสดและรายการเทียบเทา เงินสด
ลูก หนี้ก ารคา และสิน คา คงเหลือ ซึ่ง สํา หรับ การเพิ่ม ขึ้น ของรายการเงิน สดและรายการเทีย บเทา เงิน สดในป 2550
เปน ผลจากการเขา รว มลงทุน ของกองทุน รวมเพื่อ รว มลงทุน ในวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ ม (“กองทุน รวม”)
ซึ่งอยูภายใตการบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ในจํานวนเงินลงทุนเทากับ 14.00
ลานบาท เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2549 ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของรายการสินคาคงเหลือ และลูกหนี้การคาในป 2550
เปน ผลมาจากบริษัท มีการสตอ กวัตถุดิบ และสิน คา สํา เร็จรูป เพิ่มมากขึ้น เพื่อ รองรับ การการเพิ่มขึ้นของยอดรายได
จากการจํา หนา ยที่เ พิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การเพิ่ม ขึ้น ของยอดจํา หนา ยผลิต ภัณ ฑสีปอ งกัน สนิม ซึ่งใชในกลุม
ลูกคาอุตสาหกรรมปโตรเคมี และกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงาน

หนาที่ 1.0-2

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนี้สิน รวมในงวดบัญ ชีป  2548-2550 และงวด 3 เดือ นแรกของงวดบัญ ชีป  2551 สิ ้น สุด ณ วัน ที ่ 30
กัน ยายน 2550 เทา กับ 118.96 ลา นบาท 163.95 ลา นบาท 126.18 ลา นบาท และ 130.27 ลา นบาท ตามลําดับ
โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในงวดบัญชีป 2549 มีสาระสําคัญของการเพิ่มขึ้นจากรายการเงินปนผลคางจายจํานวน
36.80 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทในงวดบัญชีป 2549 แตทั้งนี้ บริษัทมีภาระ
หนี้สินระยะยาวอยูคอนขางนอย โดยมีหนี้สินระยะยาวในงวดบัญชีป 2548-2550 เทากับ 3.57 ลานบาท 2.65 ลานบาท
และ 1.62 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญของบริษัทเปนเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สําหรับใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ ซึ่งในงวดบัญชีป 2548-2550 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเทากับ 46.94 ลานบาท 51.32 ลานบาท และ 50.83 ลานบาท ตามลําดับ และมีการใชเงินฝากประจําเพื่อค้ํา
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูระยะสั้นบางสวน
สวนของผูถือหุนในงวดบัญ ชีป 2548-2550 และงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญ ชีป 2551 สิ้นสุด ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2550 เทา กับ 57.67 ลานบาท 29.70 ลานบาท 95.98 ลานบาท และ 99.20 ลานบาท ตามลํา ดับ โดยใน
งวดบัญชีป 2549 สวนของผูถือหุนของบริษัทปรับตัวลดลงเนื่องมาจากบริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 36.68 ลานบาท
ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนในงวดบัญชีป 2550 เปนผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากผูถือหุนเดิมจํานวน
40.00 ลานบาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10.00 ลานบาทจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับกองทุนที่ไดกลาว
ไวขางตนในมูลคาเงินลงทุน 14.00 ลานบาท (สวนเกินจากการขายหุนเพิ่มทุน เทากับ 4.00 ลานบาท) รวมทั้งการมีกําไร
จากการดําเนินงานสวนหนึ่ง สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทในงวดบัญชี
ป 2548-2550 มีคาเทากับ 2.06 เทา 5.52 เทา และ 1.31 เทา ตามลําดับ
โครงการในอนาคต
บริษัท มีโ ครงการในอนาคตที่จ ะลงทุน เพื่อ รองรับ การขยายกํา ลัง การผลิต โดยการปรับ ปรุง สถานที่จัด เก็บ
วัต ถุดิบ และสิน คา สํา เร็จ รูป ของบริษัท และปรับ ปรุง ระบบและกระบวนการผลิต พรอ มทั้ง เพิ่ม จํา นวนพนัก งานและ
เวลาของการทํางานลวงเวลา (Overtime) ของเวลาการทํางานปกติใ หมากขึ้น ซึ่ง ภายหลัง การดําเนิน การปรับปรุง
ดังกลา ว บริษัท คาดวา กํา ลังการผลิต ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น เปน 6,000,000 ลิตรตอป เพื่อ รองรับการเติบ โตของยอด
จํา หนายผลิตภัณ ฑสีตามที่บริษัทไดวางแผนธุรกิจ ไว นอกจากนี้ บริษัทยัง มีแผนที่จะลงทุน เพื่อปรับ ปรุง หองทดลอง
(Laboratory) สํา หรับ การวิจัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑสีข องบริษัท และลงทุน เพื่อ พัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิต ที่เ นน
กระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ
เนื่องดวยสินคาสวนใหญมากกวารอยละ 90 ของบริษัทเปนผลิตภัณฑสีคุณภาพสูง ที่เปนที่ยอมรับใน
กลุมผูใชสีและวงการอุตสาหกรรมสี ภายใตมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตที่ไดรับการสนับสนุนจาก Wattyl ซึ่งเปน
บริษัทผูผลิตสีที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยของประเทศออสเตรเลีย และ Ameron ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตสีที่จด
ทะเบีย นอยู ใ นตลาดหลัก ทรัพ ยข องประเทศสหรัฐ อเมริก า (ปจ จุบ ัน ไดข ายธุร กิจ ในสว นของ Ameron
High
Performance Coating Group ใหแก PPG ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑวัสดุกอสราง เคมีภัณฑ และสีเปน
อันดับสองของโลก)และทั้งสองบริษัทเปนบริษัทผูผลิตสีชั้นนําของโลกที่ประกอบธุรกิจมาเปนเวลานานเกือบ 100 ป
ซึ่งในการจําหนายผลิตภัณฑสี บริษัทจะจําหนายภายใตตราสินคา (Brand Name) ของ Wattyl และ PPG Amercoat
โดยคิด เปน สัด สว นการจํา หนา ยแยกตามตราสิน คา เทา กับ รอ ยละ 30.86 และรอ ยละ 37.24 ของยอดจํา หนา ยรวม
ตามลําดับ
บริษัทมีสัญญาการใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิตโดยใหลิขสิทธิ์ (License) ในการผลิตและ
จําหนายสีเคลือบไมและสีทาอาคารจาก Wattyl เปนระยะเวลา 5 ป (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนตุลาคม 2550)
และไดตออายุสัญญาการใหการสนับ สนุนดานเทคโนโลยีการผลิตอีก 3 ป (ตั้งแตเดือนกันยายน 2550 ถึงเดือ น
สิงหาคม 2553) โดยในการตออายุสัญญาบริษัทสามารถตออายุสัญญากับ Wattyl ไดคราวละ 3 ป
สําหรับ PPG (Ameron เดิม) บริษัทมีสัญญาการใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิตโดยใหลิขสิทธิ์
(License) ในการผลิตและจําหนายสีปองกันสนิม จาก Ameron เปนระยะเวลา 4 ปครึ่ง (ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2545
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2549) และบริษัทไดรับอนุญาตใหสามารถผลิตสีปองกันสนิมไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง
ภายหลังจากวันดังกลาว PPG (Ameron เดิม) ไดทําสัญญาฉบับใหมกับบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 โดยทํา
สัญญาสั่งผลิตสีปองกันสนิม (Special Manufacturing Agreement) และสัญญาใหเปนผูแทนจําหนายสีปองกันสนิม
ในประเทศไทย (Distributor Agreement) เปนระยะเวลา 3 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2553) ตามสรุปสาระสําคัญของสัญญาหนา 2.3-23 (ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัญญาดังกลาว แสดง
ตามตารางแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบผลกระทบในหนา 2.12-15) ซึ่งสัญญาใหเปนผูแทนจําหนายสีปองกัน
สนิมดังกลาว ทาง PPG จะบวกกําไรสวนเพิ่มจากสีปองกันสนิมที่ PPG สั่งผลิตและบริษัทไดซื้อจาก PPG มาเพื่อ
จํา หนา ยภายในประเทศ โดยมีก ารกํา หนดเงื่อ นไขเกี่ยวกับ เปา หมายยอดการจํา หนา ยสีปอ งกัน สนิม ตอ ป โดยหาก
บริษัทจําหนายสีไดเกินกวาเปาหมายที่กําหนด ทาง PPG จะมีการชดเชยกําไรสวนเพิ่มคืนใหกับบริษัทบางสวน ดังนั้น
บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการจําหนายสีปองกันสนิมภายใตเทคโนโลยีของ PPG ไมไดตามเปาหมายยอดการ
มาเพื่อ จํา หนา ย
ขายที่กํา หนดและสง ผลกระทบตอ ตน ทุน สิน คา ประเภทสีป อ งกัน สนิม ที่บ ริษ ัท ซื้อ จาก PPG
ภายในประเทศได แตอ ยา งไรก็ต ามการจํา หนา ยสีคุณ ภาพสูง ประเภทสีปอ งกัน สนิม ซึ่ง มีแ นวโนม การเติบ โตของ
ปริมาณความตองการใชเปนไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมดานพลังงานภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมปโตร
เคมี โรงกลั่น น้ํา มัน โรงไฟฟา และแทน ขุด เจาะน้ํา มันและกา ซในอา วไทย ที่มีแ นวโนมความตอ งการใชเติบ โตอยา ง
ตอเนื่อง ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะมียอดจําหนายเปนไปตามยอดจําหนายเปาหมายของ PPG ได
นอกจากนี้ การพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผูผลิตสีชั้นนําระดับโลก อาจทําใหบริษัทไดรับ
ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา หรือสั่งผูผลิตสีรายอื่นเพื่อผลิตสีปองกัน
สนิม หรือแตงตั้งผูแทนจําหนายรายอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความเชื่อถือและการยอมรับดานคุณภาพสีของบริษัท
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และอาจสงผลตอการปรับตัวลดลงของยอดขายและความสามารถในการแขงขันของบริษัทได โดยในป 2550 บริษัทมี
ยอดจําหนายผลิตภัณฑสีปองกันสนิมเทากับ 133.39 ลานบาท
แตอยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสีปองกันสนิม จน
ทําใหผลิตภัณฑสีปองกันสนิมที่ผลิตได มีคุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยใน
การจําหนายผลิตภัณฑสี นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑสี และความหลากหลายของ Shade สีที่บริษัทมีใหผูใชสี
เลือก รวมทั้งความพรอมของบริษัทในการสงมอบผลิตภัณฑสีไดทันตามความตองการของลูกคาแลว ปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือการใหบริการหลังการขาย (After Sale Service) ซึ่งบริษัทมีทีมบริการ (Service Team) ไปประจํา ณ
สถานที่ใชงานจริงของลูกคา เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสีที่ถูกตอง ซึ่งปจจุบันบริษัทมีทีมบริการมากกวาทีมขาย
จึง ทํา ใหบ ริษ ัท สามารถใหบ ริก ารลูก คา ไดอ ยา งทัน ที และยัง ถือ เปน โอกาสในการขยายตลาดอีก ดว ย ซึ่ง จากการ
จํ า หนา ยผลิต ภัณ ฑส ีภ ายในประเทศมาเปน ระยะเวลานาน ทํ า ใหบ ริษ ัท มีค วามคุ น เคย และความชํ า นาญดา น
การตลาดภายในประเทศเปน อยา งดี และสามารถสรา งความไดเ ปรีย บดา นการตลาดใหกับ บริษัท ซึ่ง จากความ
ชํานาญในการจําหนายผลิตภัณ ฑสีภ ายในประเทศของบริษัท ทําให Wattyl และ PPG ตองพึ่งพาชองทางการจัด
จําหนายผลิตภัณฑสี (Marketing Arm) ของบริษัทเพื่อจําหนายผลิตภัณฑสีภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทไดสราง
ความสัมพันธอันดีกับทั้งสองบริษัทดังกลาวมาเปนเวลานานกวา 25 ป โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดรับการ
สนับสนุนและใหลิขสิทธิ์การใชเทคโนโลยีมาโดยตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีความพรอม ประสบการณและความชํานาญใน
ดา นการผลิต และจํา หนา ยสีภ ายใตเ ทคโนโลยีข องทั้ง สองบริษัท เปน อยา งดี ซึ่ง ทํา ใหบ ริษัท ไดรับ ความเชื่อ มั่น และ
เชื่อถือจากกลุมลูกคาผูใชสีดวยดีมาโดยตลอด รวมทั้งบริษัทไดสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาที่ใชผลิตภัณฑสี
ทั้งสองบริษัทดังกลาว ควบคูไปกับการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑสีที่ผลิตไดโดยตอเนื่อง ทําใหผลิตภัณฑสีของ
บริษัทที่ใชเทคโนโลยีการผลิตจากทั้งสองบริษัทมีคุณสมบัติการใชงานที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย นอกจากนี ้ บริษ ัท ยัง มีท ีม งานวิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑสี (R&D) ประเภทตา งๆ ซึ่ง ปจ จุบ ัน อยู
ระหวางการพิจารณาดําเนินการจดลิขสิทธิ์ตราสินคา (Brand Name) อาทิ ผลิตภัณฑสีเคลือบไมซึ่งเปนตราสินคา
(Brand Name) ของบริษัทเอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากทั้งสองบริษัทขางตน และเพื่อ
สรางการยอมรับในตัวผลิตภัณฑและตราสินคาของบริษัทเอง ซึ่งปจจุบันบริษัทมียอดจําหนายสีที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทคิดเปนรอยละ 31.90 ของรายไดจากการจําหนายรวม
2. ความเสี่ยงจากผูเขามาทําธุรกิจสีรายใหมและการเปดเสรีทางการคา
ความตองการใชผลิตภัณฑสีในประเทศไทย ถือไดวามีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากยอดขายที่
ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการใชผลิตภัณฑสีในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ไฟฟา แทนขุดเจาะน้ํามันและกาซในอาวไทย ที่มีแนวโนมการเติบโตเปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ
พลังงาน โดยในปจจุบันผูผลิตสีคุณภาพประเภทดังกลาวในประเทศไทยยังมีจํานวนรายไมมากนัก ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับ
ความเสี่ยงจากการเขามาของผูผลิตรายใหม ทั้งประเภทที่เปนบริษัทในเครือของผูผลิตสีจากตางประเทศ บริษัทผูผลิตสีของคน
ไทย และบริษัทผูผลิตสีของคนไทยที่ไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ นอกจากนี้ การดําเนินนโยบาย
เปดเสรีทางการคาของภาครัฐบาล ก็อาจสงผลทําใหบริษัทไดรับความเสี่ยงจากผลิตภัณฑสีราคาต่ําที่นําเขามาจากตางประเทศ
(อาทิ ผลิตภัณฑสีจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน) ซึ่งผลจากการเขามาดําเนินธุรกิจของผูผลิตรายใหมและการเปด
เสรีทางการคา อาจทําใหเกิดการแขงขันทางดานราคา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอยอดรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทในอนาคต แต
อยางไรก็ตาม หากในอนาคต อุตสาหกรรมสีมีการแขงขันเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทเชื่อวาจะสามารถปองกันและลดความเสี่ยงที่
อาจสงผลกระทบตอยอดรายไดเละกําไรสุทธิของบริษัทได เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสีมานานกวา 25 ป โดย
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ผลิตภัณฑสีที่บริษัทผลิตและจําหนายมีทั้งสีที่ใชในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑสีที่ใชใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเนนคุณภาพของสี ความหลากหลายของสี และการใหบริการหลังการขายที่ถือเปนจุดแข็งอยางหนึ่งของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดแข็งดานการผลิตสินคาที่ไดรับการยอมรับดานคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต ซึ่งไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิตสีชั้นนําของโลก ดังนั้น หากมีการเขามาของผูผลิตสีรายใหมไมวาจะมีรูปแบบการเขามาในธุรกิจสี
รูปแบบใด บริษัทอาจไดรับผลกระทบบางเล็กนอย แตทั้งนี้ที่ผานมา บริษัทยังไมเคยไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญ
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสี เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีการผลิตดานเคมีภัณฑชั้นสูง ซึ่งตองอาศัย
ความรู ความเข า ใจ ประสบการณ และความชํ า นาญของบุ คลากรเป น อย างมากที่ จ ะทํ า การวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D)
ผลิตภัณฑสีอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลิตภัณฑสีท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติตามความตองการของตลาด ดังนั้น บุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพ จึงถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสี ซึ่งการสูญเสียบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทได แตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทสวนใหญทํางานรวมกับบริษัทมาเปนเวลานานมากกวา 10 ป ซึ่งที่ผาน
มา มีอัตราการลาออกของพนักงานในสวนงานดังกลาวนอยมาก อีกทั้งบุคลากรสําคัญในสวนงานดานการวิจัยและพัฒนา
(R&D) ของบริษัท ยังเปนผูถือหุน กรรมการ และผูบริหารของบริษัทอีกดวย ดังนั้น จึงทําใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทจะมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการสูญเสียบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑคอนขางนอย นอกจากนี้ บริษัทยังปองกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น โดยการจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในสวนงานดังกลาวเพื่อกระจายความรู
ใหกับทีมงาน และลดการพึ่งพิงบุคลากรรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
4. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักดานการผลิต อันเนื่องมาจากเหตุอัคคีภัย
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสี เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชวัตถุดิบเคมีภัณฑในการผลิต ซึ่งไดแก สารเรซิน
(Resin) ตัวใหสี (Pigment) ตัวทําละลาย (Solvent) และตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) โดยวัตถุดิบดังกลาวลวนแตเปน
วัตถุดิบที่งายตอการติดไฟ ดังนั้น หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมีหรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน บริษัทอาจไดรับความ
เสี่ยงจากการหยุดชะงักดานการผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยได อยางไรก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและไดปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยการจัดใหมีการฝกอบรมใหแกพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ภายในบริษัท เพื่อสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต ขอควรปฏิบัติ และขอควรระวังในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย อาทิ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมี อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟไดเอง
สารเคมีที่ตองหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย โดยการเชิญเจาหนาที่จากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลแพรกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ มาใหความรูแกพนักงานของบริษัทอยางสม่ําเสมออีกดวย ทั้งนี้ บริษัทไดลงทุนติดตั้งระบบไฟฟา
เรียกวา Explosion Proof ซึ่งเปนระบบที่สามารถปองกันการเกิดประกายไฟหากมีการสปารคของกระแสไฟฟา อันจะนํามา
ซึ่งการเกิดการลุกไหมภายในโรงงานได ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยที่อาจทําใหเกิดการหยุดชะงักของการผลิต
สินคา จึงมีโอกาสเกิดขึ้นนอย ซึ่งที่ผานมา บริษัทยังไมเคยไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว
5. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนคานิยมในการใชวัสดุทดแทนสีของภาคอสังหาริมทรัพย
ภาคอสังหาริมทรัพยถือเปนภาคธุรกิจหนึ่งที่ใชผลิตภัณฑสีเปนสวนประกอบในการกอสรางอาคารสํานักงาน
และที่อยูอาศัยเปนปริมาณมาก ซึ่งปจจุบัน ดวยการเปลี่ยนแปลงของคานิยมและรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เนนการ
ใกลชิดธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารสํานักงาน
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และที่อยูอาศัยใหมีความทันสมัยและมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังจะเห็นไดจากอาคารสํานักงานและที่อยูอาศัยสวนใหญที่หัน
มาใชวัสดุสําหรับทําผนังอาคารหรือที่อยูอาศัยเปนกระจกหรืออะคริลิค (Acrylic) ทดแทนปูนหรือแผนยิปซั่มมากขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกอสรางดังกลาว อาจทําใหภาคอสังหาริมทรัพยอาจจะมีความตองการใชผลิตภัณฑสีในปริมาณที่
ลดลง แตเนื่องจากผลิตภัณฑสีหลักที่บริษัทผลิตและจําหนาย ไดแก สีปองกันสนิมที่ใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน และปโตรเคมี มีสัดสวนจําหนายในงวดบัญชีป 2550 รอยละ 43.95 ของยอดจําหนายรวม และสีเคลือบไมที่ใชใน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ซึ่งมีสัดสวนการจําหนายในงวดบัญชีป 2550 รอยละ 32.10 ของยอดจําหนายรวม ในขณะที่
ผลิตภัณฑสีทาอาคารมีสัดสวนการจําหนายประมาณรอยละ 11.27 ของยอดจําหนายรวม ดังนั้นจะเห็นไดวาบริษัทไมได
พึ่งพิงรายไดจากการจําหนายสีทาอาคารมากนัก ดังนั้น หากเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมในการใชวัสดุทดแทนสีของภาค
อสังหาริมทรัพย จึงไมนาจะมีผลกระทบกับยอดจําหนายของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
6. ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตของบริษัทเปนสารเคมีที่แหลงที่มาจากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ
และสวนใหญจะสั่งซื้อจากผูจําหนายในประเทศ ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไดแก สารเรซิน (Resin) ตัวใหสี (Pigment)
ตัวทําละลาย (Solvent) และตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) ซึ่งบริษัทไมไดทําสัญญาซื้อขายกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผูจําหนายงดจําหนายวัตถุดิบใหแกบริษัทได
แตทั้งนี้ บริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหลายราย อีกทั้งบริษัท
ไดทําการซื้อวัตถุดิบดังกลาวจากผูจําหนายมาเปนเวลานานมากกวา 10 ป และมีความสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัตถุดิบ
ดังกลาว ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทจึงมีโอกาสนอยและที่ผานมาก็ยังไมเคยประสบ
ปญหาแตอยางใด และบริษัทมั่นใจวาวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตจะไมขาดแคลน
7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตของบริษัทสวนใหญเปนวัตถุดิบที่มีแหลงผลิตจากตางประเทศ และเปนวัตถุดิบที่
จัดวาเปนเคมีภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีของตลาดโลก โดยบริษัทไดสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ตัวแทนจําหนายในประเทศคิดเปนเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 และนําเขาวัตถุดิบโดยตรงจากตางประเทศคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 10 ดังนั้น บริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดจากความผันผวนของราคา
น้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีของตลาดโลก รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ แตอยางไรก็
ตาม เนื่องจากบริษัททําการผลิตสีตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Made to order) เปนสวนใหญ จึงทําใหบริษัทสามารถวางแผนการ
ผลิตใหสอดคลองกับแผนการจําหนายได และทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาสินคาที่จะจําหนายใหเปนไปตามตนทุนการ
ผลิตที่เปลี่ยนแปลงในแตละช วงเวลา และสามารถรักษาอัตรากําไรขั้ นตนใหอยูในระดับที่ใกลเคียงเดิมได แตอาจไดรับ
ผลกระทบตอตนทุนการผลิตในระยะเวลาสั้นๆ บาง นอกจากนี้ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศแตละครั้ง
บริษัทจะตกลงกับผูจําหนายวัตถุดิบในตางประเทศ โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไวอยางชัดเจน ซึ่งที่ผานมา
บริษัทไมไดมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแตอยางใด เนื่องจาก
บริษัทมีปริมาณการนําเขาวัตถุดิบโดยตรงจากตางประเทศในมูลคาที่คอนขางนอย (สวนใหญเปนการสั่งซื้อวัตถุดิบผานตัวแทน
จําหนายในประเทศ) ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาง แตไมมาก
8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานการผลิตของลูกคา
เนื่องจากลูกคาผูใชผลิตภัณฑสีของบริษัทสวนใหญ เปนลูกคาในภาคอุตสาหกรรมที่มีสายงานการผลิตที่แตกตาง
กัน ดังนั้น หากภาคอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาของบริษัทปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดานการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการที่
เปลี่ ยนแปลงไป ย อมทํ าให บริ ษั ทได รั บผลกระทบจากการเปลี ่ย นแปลงดัง กลา วดว ย กลา วคือ ปจ จุบ ัน ลูก คา ใน
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ มีแนวโนมความตองการใชผลิตภัณฑสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใชสีประเภท Solvent
Base ที่มีสารระเหยมาก แตเนื้อสีนอย มาเปนสีประเภท Water Base ที่มีเนื้อสีมาก และสารระเหยนอย ซึ่งชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได อาทิ อุตสาหกรรมผลิตรถยนตในตางประเทศ ที่เปลี่ยนความตองการใชผลิตภัณฑสีจากสี
ประเภท Solvent Base เปนสีประเภท Water Base มากขึ้น ซึ่งทําใหบริษัทตองปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนไปตามความตองการของลูกคา ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตน บริษัท
จึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว แตเนื่องดวยการใหบริการหลังการขายของบริษัทที่เนนการให
คําแนะนํา เกี่ยวกับการใชสีในสายงานการผลิตของลูกคา บริษัทจึงสามารถวางแผนการผลิตและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ
แผนการผลิตสินคาของลูกคาได ทําใหบริษัทสามารถประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการผลิตของลูกคา และสามารถลด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได
9. ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผูบริหารหลัก
เนื่องจากที่ผานมาบริษัทมีการผลิตและจําหนายสินคาใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมเปนหลัก มากกวารอยละ
95 โดยอาศั ย ความเชื่ อ ถื อ ที่ มี ค วามลู ก ค า ทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารที่ มี อ ย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง
ความสัมพันธที่ดีของลูกคากับผูบริหารหลักของบริษัท ซึ่งผูบริหารหลักสวนใหญทํางานกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน
มากกวา 10 ป นอกจากนี้ยังตองอาศัยประสบการณ ความรู ความเขาใจ ในการบริหารงานของผูบริหารหลักของบริษัท
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑที่ตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง
ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชสีทั้งดานคุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑได ดังนั้น บริษัทจึงมีความ
เสี่ยงจากการที่ตองพึ่งพาผูบริหารหลักของบริษัทในดานการบริหารงาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารอาจจะสง
กระทบตอการดําเนินงานของบริษัท แตอยางไรก็ตามบริษัทไดจัดใหมีการจัดทําระบบการบริหารจัดการที่ใชเปนแนวทาง
ใหผูบริหารและพนักงานไดปฏิบัติ อีกทั้งมีการฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหมีความรูความเขาใจในการทํางานโดยเทา
เทียมและสม่ําเสมอ รวมทั้งไดสงเสริมและมอบหมายใหพนักงานมีตําแหนงหนาที่การงานสูงขึ้นเพื่อรองรับดานการบริหาร
จัดการ จึงนาสามารถจะลดการพึ่งพิงการบริหารงานของผูบริหารหลักได
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท มีจํานวนทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 70,000,000 บาท (เจ็ด
สิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) โดย
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 มีมติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
ทั่วไปจํานวน 40,000,000 หุน (สี่สิบลานหุน) (การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ไมไดมีการจัดสรรหุนใหแกประชาชนใน
วงกวางเนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายมีจํานวนจํากัด) ราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.22 ของ
จํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ โดยทําการเสนอขายวันที่ 10 – 11 มกราคม 2551
และวันที่ 14 มกราคม 2551 บริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดจากการระดมทุนเพื่อลงทุนปรับปรุงและกอสรางอาคาร
คลัง สิน คา เพื่ อ รองรั บการขยายกํ า ลัง การผลิต ปรับ ปรุ ง ระบบการผลิต คลั ง สิน คา เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ และสร า ง
นวัตกรรมสินคา และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงคที่จะนําหุนสามัญของบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
ทั่วไปจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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