แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญในชวงที่ผานมา
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํา กัด (มหาชน) จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อ วัน ที่ 9 กุมภาพัน ธ 2525 ดําเนิน ธุรกิจ
ผลิต และจํา หนายผลิตภัณ ฑสีคุณ ภาพสูง สํา หรับ ใชทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใชในงานกอสรางตางๆ
อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงผลิต ไฟฟา แทน ขุด เจาะน้ํา มัน และกา ซในอา วไทย เพื่อ ปอ งกัน
สนิมเหล็ก รวมไปถึงสีเคลือบไม สีทาเฟอรนิเจอร และสีทาอาคาร เปนตน
บริษัทมีความเปนมาที่สําคัญโดยสังเขป ดังนี้
ป 2525: กอตั้ง บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือเอ็คมิลกรุป (Acmil Group) ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยผลิตสีปองกันสนิมคุณภาพสูงใหแกโครงการอุตสาหกรรมระดับประเทศ แทนขุด
เจาะน้ํามันและกาซในอาวไทย ซึ่งตองการความทนทานในการปองกันสูง ทั้งนี้ยังมีบริษัทในเครือใน
ภูมิภาคเอเซียที่ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนิเซีย
ป 2528: เอซีไอ (ACI – Australian Consolidated Industries) ซึ่งเปนผูผลิตวัสดุกอสรางและแกวรายใหญของ
ประเทศออสเตรเลี ยได เขามาซื้ อกิจการของไดเมทในภูมิภาคเอเซียทั้งหมด ดั งนั้น บริษัท ไดเมท
(สยาม) จํากัด จึงกลายเปนหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท ไทยกลาสอินดัสตรี้ จํากัด ในประเทศไทย
ป 2531: บริษัท วัททิล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด (Wattyl Australia Pty Ltd: บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยของประเทศออสเตรเลีย) ไดซื้อกิจการกลุมบริษัทไดเมทในภูมิภาคเอเซียจาก ACI และได
ขยายตลาด รวมถึงสรางผลิตภัณฑใหมที่ทําใหบริษัทมีความเขมแข็งมากขึ้น อาทิ สีทาเฟอรนิเจอร
และสีทาอาคาร
ป 2533: บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด และได
ขยายตลาดสูอุตสาหกรรมโรงงานเฟอรนิเจอรไมไดสําเร็จ
ป 2536: บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด ยายสํานักงานและโรงงานมาตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายกําลังการผลิตและยอดขายใหเติบโตอยางตอเนื่อง
ป 2545: บริษัท วัททิล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด (Wattyl Australia Pty Ltd.) ตัดสินใจขายบริษัทในเครือที่ตั้งอยู
ในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งในขณะนั้นผูบริหารที่เปนคนไทยบางสวนของบริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด
ตัดสินใจซื้อกิจการมาบริหารเอง โดยไดทําสัญญารับการสนับสนุนดานเทคโนโลยี และการใหใชลิขสิทธิ์
เทคโนโลยี การผลิตสีจาก Ameron และ Wattyl (รายละเอียดตามสรุปสาระสําคัญของสัญญา) ทําให
บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด เปนบริษัทของกลุมผูถือหุนคนไทย
ป 2548: • ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนซึ่งชําระแลวเต็มมูลคาจาก 6,500,000 บาท เปน 20,000,000 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 135,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ขายใหกับผูถือหุนเดิม
• บริษัทไดเขารวมลงทุนใน SUNCOAT ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเทากับ 3,000,000 บาท และดําเนินธุรกิจ
จํ าหน ายสี ทนความร อนสํ าหรั บใช ในอุ ตสาหกรรมยานยนต และชิ้ นส วนเครื่ องใช ไฟฟ า ซึ่ ง
SUNCOAT มีผูถือหุนหลักเปนผูถือหุนชาวไทย และชาวญี่ปุนที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ
หนาที่ 2.2-1

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

ป 2549: •

•

•

ป 2550: •

•
•

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ในเทคโนโลยี ผลิ ตสี ทนความร อน โดยบริ ษั ทจํ าหน ายและรั บจ างผลิ ตสี ทนความร อนให กั บ
SUNCOAT ซึ่งบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน SUNCOAT
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 มีมติใหบริษัทซื้อหุนของ
บริษัท เอเชี่ยน คอรโรชั่น คอนโทรล เทรดดิ้ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียน เพื่อ
จัดโครงสรางกลุมบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนซึ่งชําระเต็มมูลคาแลวจาก 20,000,000 บาท เปน 60,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ขายใหกับผูถือหุนเดิม
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนซึ่งชําระเต็มมูลคาแลวจาก 60,000,000 บาท เปน 70,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ขายใหกับกองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (รายละเอียดตามสรุปสาระสําคัญของสัญญาการรวมลงทุน)
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
เปน 90,000,000 บาท และมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 100 บาท เปน
มูลคาหุนละ 0.50 บาท สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 90,000,000 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 180,000,000 หุน โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 70,000,000 บาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีหุนสามัญที่ยังไมไดเรียก
ชําระจํานวน 40,000,000 หุน ซึ่งหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 40,000,000 หุน ที่
ประชุมผูถือหุนมีมติใหจัดสรรไวสําหรับการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2550 บริษัทดําเนินการแปรสภาพบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และได
เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด เปนบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 บริษัทลงนามสัญญาฉบับใหมกับ PPG โดยทําสัญญาสั่งผลิตสี
ปองกันสนิม (Special Manufacturing Agreement) และสัญญาใหเปนผูแทนจําหนายสีปองกัน
สนิมในประเทศไทย (Distributor Agreement) เปนระยะเวลา 3 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

หนาที่ 2.2-2

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

บริษัท
ทุนจดทะเบียน 90 ลานบาท

99.96%

ธุรกิจผลิตและจําหนายสีคุณภาพสูง
สําหรับใชทาในอุตสาหกรรมและงาน
โครงเหล็กที่ใชในการกอสรางตางๆ
รวมถึงสําหรับใชทาอาคาร และสีเคลือบ
ไม

10.00%

ACCT
ทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท

SUNCOAT
ทุนจดทะเบียน 3 ลานบาท

ดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางโครงการ
โดยเฉพาะงานรับเหมาทาสี

จําหนายสีทนความรอนสําหรับใชใน
อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน
เครื่องใชไฟฟา

บริษัทยอย
ACCT จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 ตั้งอยูเลขที่ 602 หมู 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจรับเหมาทาสีโครงการ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 เพื่อเปนการ
จัดโครงสรางกิจการ บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของ ACCT จํานวน 19,482 หุน และหุนบุริมสิทธิ์จํานวน 510 หุน
จากผูถือหุนเดิมของ ACCT ซึ่งเปนผูถือหุนและกรรมการของบริษัท ทําใหปจจุบัน บริษัทถือหุนรอยละ 99.96 ของทุนจด
ทะเบียนของ ACCT ซึ่งเทากับ 2,000,000 บาท โดยเปนหุนสามัญจํานวน 19,490 หุน และหุนบุริมสิทธิ์จํานวน 510 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ทั้งนี้ รายการดังกลาวมีผลทําให ACCT มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
1) SUNCOAT จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ตั้งอยูเลขที่ 888/18 หมูที่ 19 ถนนบางพลี-ตําหรุ
ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจจําหนายสีทนความรอนสําหรับใชในอุตสาหกรรม
ยานยนต และชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา ซึ่ง SUNCOAT มีผูถือหุนหลักเปนผูถือหุนชาวไทยในสัดสวนรอยละ 60 แบงเปน บริษัท
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ผูถือหุนชาวไทยกลุมอื่นที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ
50 ของทุนจดทะเบียน และผูถือหุนชาวญี่ปุนที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีผลิตสีทนความรอน ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทไดจําหนายและรับจางผลิตสีทนความรอนใหกับ SUNCOAT ปจจุบัน
SUNCOAT มีทุนจดทะเบียนชําระแลวเต็มมูลคาเทากับ 3,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 30,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท
2) SOLID จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 ตั้งอยูเลขที่ 589/1 ถนนจันทน แขวงวัดพระยาไกร เขต
บางคอแหลม จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก อ สร า ง มี ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว เต็ ม มู ล ค า เท า กั บ
6,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 บาท โดยมีกรรมการ กรรมการบริหาร

หนาที่ 2.2-3

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

และกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับนางอัจฉรา โมมินทร ถือหุนในสัดสวนรอยละ 57 ของทุน
จดทะเบียน และมีอํานาจควบคุมใน SOLID
2.3 โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)
ประเภทรายได

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

งวด 3 เดือน
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
รอยละ ลานบาท รอยละ

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50
ลานบาท

1. มูลคาการจําหนายในประเทศ
54.83
43.95 39.48
28.31 133.39
74.19
62.78 27.29
1.1 สีปองกันสนิม
26.73
32.10 19.25
97.41
40.98
105.53 45.88 107.37
1.2 สีเคลือบไม
10.97
7.90
11.27
34.21
16.50
43.23
37.26 16.20
1.3 สีทาอาคาร
4.24
3.05
3.97
12.04
5.34
13.99
6.21
14.29
1.4 สีอุตสาหกรรม
2.03
1.46
7.42
22.52
5.94
15.56
2.56
5.90
1.5 อื่นๆ (สีอื่นๆ รวมทั้งรายได
จากการรับจางผลิตและ
งานบริการ)
รวมมูลคาการจําหนายในประเทศ 225.76 98.14 254.34
97.08 299.57
98.71 71.14
98.79
3.10
1.35
2.มูลคาการจําหนายในตางประเทศ
5.11
1.95
0.95
0.31
0.49
0.68
รวมมูลคาการจําหนายในตางประเทศ
3.10
1.35
5.11
1.95
0.95
0.31
0.49
0.68
รวมรายไดจากการจําหนาย 228.86 99.49 259.45
99.04 300.52
99.02 71.63
99.47
รายไดอื่นๆ
1.18
0.51
2.56
0.97
2.96
0.98
0.38
0.53
รายไดรวม 230.04 100.00 262.01 100.00 303.48 100.00 72.01 100.00
หมายเหตุ: - รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาเชา รายไดจากการขายเศษซากวัสดุ และรายไดจากการขายทรัพยสิน (ถามี)
- โครงสรางรายไดในรอบบัญชีป 2548 และป 2549 แสดงเพียงโครงสรางรายไดของบริษัท เนื่องจากเหตุการณที่
บริษัทไดดําเนินการเขาซื้อหุนของ ACCT เพื่อจัดโครงสรางกลุมบริษทั ณ 12 กรกฎาคม 2549 เกิดขึ้นในรอบบัญชีป
2550 (ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2550) ทั้งนี้ โครงสรางรายไดในรอบบัญชีป 2550 และงวด 3
เดือนของงวดบัญชีป 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ไดรวมเอารายไดของ ACCT เขาไวในสวนของมูลคาการ
จําหนายอื่นๆ ในประเทศ

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทกําหนดเปาหมายที่จะเปนผูผลิตผลิตภัณฑสีคุณภาพสูง ที่ไดมาตรฐานสากล ภายใตการดูแลและรักษา
ตามนโยบายผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยบริษัทมีแผนงานและอยูระหวางดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิต คลังสินคา และสถานที่เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
นโยบายสิ่งแวดลอม ISO 14001
2) ปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิต เพื่อให
สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานของลูกคาสําคัญๆ อาทิ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท
โซนี่ (ประเทศไทย) จํากัด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน)
3) พัฒนาตลาด ชองทางจัดจําหนาย คลังสินคา ทั่วทั้งในประเทศและตางประเทศ
หนาที่ 2.2-4

