แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนของบริษัทมีความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจสงผลกระทบในทางลบตอ
บริษัท และมูลคาหุนของบริษัท ทั้งนี้อาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไมอาจทราบได และอาจมีปจจัยความเสี่ยงบาง
ประการที่บริษัทเห็นวาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทในขณะนี้ แตในอนาคตอาจกลายเปนปจจัยความเสี่ยงที่
อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทได ปจจัยความเสี่ยงตางๆ เหลานี้ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้น กอนตัดสินใจลงทุนผู
ลงทุนควนใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้ และปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะ
สงผลกระทบตอบริษัท โดยไมจํากัดเพียงปจจัยความเสี่ยงที่ไดกลาวไวในเอกสารฉบับนี้เทานั้น
บรรดาความเห็น การคาดการณ การประมาณการ ความประสงค หรือเจตนารมณของบริษัทที่ปรากฏอยูใน
เอกสารฉบับนี้ ซึ่งในบางกรณีอาจใชคําวา “มีแผนการ” “ประสงค” “ตองการ” “คาดวา” “เห็นวา” “เชื่อวา” “ประมาณ”
“อาจจะ” “ควรจะ” หรือ “จะ” หรือคําหรือขอความอื่นใดในทํานองเดียวกัน เปนคําหรือขอความที่บงชี้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งมีความไมแนนอน และในความเปนจริงแลว สิ่งตางๆ เหลานั้นอาจจะไมเกิดขึ้นตามที่ไดกลาวไวก็ได
1.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
1.1.1 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
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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
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 ซึ ่ง ปจ จุบ ัน อยู
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ระหวางการพิจารณาดําเนินการจดลิขสิทธิ์ตราสินคา (Brand Name) อาทิ ผลิตภัณฑสีเคลือบไมซึ่งเปนตราสินคา
(Brand Name) ของบริษัทเอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากทั้งสองบริษัทขางตน และเพื่อ
สรางการยอมรับในตัวผลิตภัณฑและตราสินคาของบริษัทเอง ซึ่งปจจุบันบริษัทมียอดจําหนายสีที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทคิดเปนรอยละ 31.90 ของรายไดจากการจําหนายรวม
1.1.2 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
1.1.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากวัตถุ ดิบที่ใชในการผลิตของบริษัทสวนใหญเปนวัตถุดิบที่มีแหลงผลิตจากตางประเทศ และเปน
วัตถุดิบที่จัดวาเปนเคมีภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีของตลาดโลก โดยบริษัทไดส่ังซื้อ
วัตถุดิบจากตัวแทนจําหนายในประเทศคิดเปนเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 และนําเขาวัตถุดิบโดยตรงจากตางประเทศคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 ดังนั้น บริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดจากความผันผวน
ของราคาน้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีของตลาดโลก รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัททําการผลิตสีตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Made to order) เปนสวนใหญ จึงทําใหบริษัทสามารถ
วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการจําหนายได และทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาสินคาที่จะจําหนายใหเปนไปตาม
ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา และสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนใหอยูในระดับที่ใกลเคียงเดิมได แตอาจ
ไดรับผลกระทบตอตนทุนการผลิตในระยะเวลาสั้นๆ บาง นอกจากนี้ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศแตละครั้ง
บริษัทจะตกลงกับผูจาํ หนายวัตถุดิบในตางประเทศ โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไวอยางชัดเจน ซึ่งที่ผานมา
บริษัทไมไดมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแตอยางใด เนื่องจาก
บริษัทมีปริมาณการนําเขาวัตถุดิบโดยตรงจากตางประเทศในมูลคาที่คอนขางนอย (สวนใหญเปนการสั่งซื้อวัตถุดิบผานตัวแทน
จําหนายในประเทศ) ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาง แตไมมาก
1.1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานการผลิตของลูกคา
เนื่องจากลูกคาผูใชผลิตภัณฑสีของบริษัทสวนใหญ เปนลูกคาในภาคอุตสาหกรรมที่มีสายงานการผลิตที่
แตกตางกัน ดังนั้น หากภาคอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาของบริษัทปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดานการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการ
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป ย อมทํ าให บริ ษั ทได รั บผลกระทบจากการเปลี ่ย นแปลงดัง กลา วดว ย กลา วคือ ปจ จุบ ัน ลูก คา ใน
ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ มีแนวโนมความตองการใชผลิตภัณฑสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใชสีประเภท Solvent
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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
1.2

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.2.1 ความเสี่ยงจากผูเขามาทําธุรกิจสีรายใหมและการเปดเสรีทางการคา
ความตองการใชผลิตภัณฑสีในประเทศไทย ถือไดวามีแนวโนมการเติ บโตอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก
ยอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการใชผลิตภัณฑสีในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 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
ผลิตภัณฑสีที่บริษัทผลิตและจําหนายมีทั้งสีที่ใชในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑสีที่ใชใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเนนคุณภาพของสี ความหลากหลายของสี และการใหบริการหลังการขายที่ถือเปนจุดแข็งอยางหนึ่งของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดแข็งดานการผลิตสินคาที่ไดรับการยอมรับดานคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต ซึ่งไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิตสีชั้นนําของโลก ดังนั้น หากมีการเขามาของผูผลิตสีรายใหมไมวาจะมีรูปแบบการเขามาในธุรกิจสี
รูปแบบใด บริษัทอาจไดรับผลกระทบบางเล็กนอย แตทั้งนี้ที่ผานมา บริษัทยังไมเคยไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว
1.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญ
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสี เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีการผลิตดานเคมีภัณฑชั้นสูง ซึ่งตอง
อาศัยความรูความเขาใจ ประสบการณ และความชํานาญของบุคลากรเปนอยางมากที่จะทําการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ผลิตภัณฑสีอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลิตภัณฑสีที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามความตองการของตลาด ดังนั้น บุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพ จึงถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสี ซึ่งการสูญเสียบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทได แตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
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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
1.2.3 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
1.2.4 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนคานิยมในการใชวัสดุทดแทนสีของภาคอสังหาริมทรัพย
ภาคอสังหาริมทรัพยถือเปนภาคธุรกิจหนึ่งที่ใชผลิตภัณฑสีเปนสวนประกอบในการกอสรางอาคารสํานักงาน
และที่อยูอาศัยเปนปริมาณมาก ซึ่งปจจุบัน ดวยการเปลี่ยนแปลงของคานิยมและรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เนนการ
ใกลชิดธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารสํานักงาน
และที่อยูอาศัยใหมีความทันสมัยและมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังจะเห็นไดจากอาคารสํานักงานและที่อยูอาศัยสวนใหญที่หัน
มาใชวัสดุสําหรับทําผนังอาคารหรือที่อยูอาศัยเปนกระจกหรืออะคริลิค (Acrylic) ทดแทนปูนหรือแผนยิปซั่มมากขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกอสรางดังกลาว อาจทําใหภาคอสังหาริมทรัพยมีความตองการใชผลิตภัณฑสีในปริมาณที่ลดลง
แตเนื่องจากผลิตภัณฑหลักที่บริษัทผลิตและจําหนาย ไดแก สีปองกันสนิมที่ใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงาน
และปโตรเคมี มีสัดสวนการจําหนายในงวดบัญชีป 2550 รอยละ 43.95 ของยอดจําหนายรวม และสีเคลือบไมที่ใชใน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ซึ่งมีสัดสวนการจําหนายในงวดบัญชีป 2550 รอยละ 32.10 ของยอดจําหนายรวม ในขณะที่
ผลิตภัณฑสีทาอาคารมีสัดสวนการจําหนายประมาณรอยละ 11.27 ของยอดจําหนายรวม ดังนั้นจะเห็นไดวาบริษัทไมได
พึ่งพิงรายไดจากการจําหนายสีทาอาคารมากนัก ดังนั้น หากเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมในการใชวัสดุทดแทนสีของภาค
อสังหาริมทรัพย จึงไมนาจะมีผลกระทบกับยอดจําหนายของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

1.3 ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
1.3.1 ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผูบริหารหลัก
เนื่องจากที่ผานมาบริษัทมีการผลิตและจําหนายสินคาใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมเปนหลัก มากกวารอย
ละ 95 โดยอาศัยความเชื่อถือ ที่มีค วามลู กคา ทั้ง ในดา นคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑแ ละบริการที่มีอ ยา งตอ เนื่อ ง รวมทั้ง
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
1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ในการรับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ดี
บริษัท ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2550 โดยบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติข องบริษัท แลว เห็น ว า บริษัท มีคุณ สมบัติครบถวนที่จะสามารถเขา จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม”
พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุน
สามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ดังนั้นบริษัทยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยให
หุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ผูลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลอง
ในการซื้อหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง หรืออาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามราคาที่คาดการณไว หากหุน
สามัญของบริษัทไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหากบริษัทไมสามารถกระจายหุน
ตอประชาชนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะทําใหบริษัท มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพย
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