แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก สีคุณภาพสูงสํา หรับ ใชทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็ก ที่ใชในงานกอสราง
ตางๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงผลิต ไฟฟา แทน ขุด เจาะกา ซและน้ํา มัน ในอา วไทย เพื่อ
ปองกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีเคลือบไม สีทาเฟอรนิเจอร และสีทาอาคาร เปนตน โดยบริษัทมีรายไดจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑดังกลาวในป 2548 ป 2549 และในป 2550 คิดเปนรอยละ 99.49 รอยละ 99.04 และรอยละ 99.02 ของยอด
จําหนายรวมของบริษัทตามลําดับ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑที่บริษัทจําหนายมีทั้งผลิตภัณฑที่ใชตราสินคาของ PPG และ Wattyl และผลิตภัณฑที่ใชตราสินคาของ
บริษัทเอง โดยบริษัทมีสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของ PPG และ Wattyl คิดเปนรอยละ 37.24 และ
รอยละ 30.86 ของยอดการจําหนายรวม ตามลําดับ โดยมีสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทคิด
เปนสัดสวนรอยละ 31.90 ของยอดจําหนายรวม ซึ่งผลิตภัณฑหลักของบริษัท สามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภทตาม
ลักษณะการใชงาน ดังนี้
3.1.1 สีปองกันสนิม (Protective Coating)
เปนสีพิเศษทางดานวิศวกรรมที่ใชสําหรับทาโครงสรางเหล็ก เพื่อปองกันสนิม และทนทานตอ
มลภาวะ (อาทิ แสงแดด ไอน้ําเค็ม เปนตน) และสารเคมี รวมทั้งคงสภาพความสวยงามในอุตสาหกรรม
หนัก ใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติหากจําแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแลว สีปองกันสนิมจะ
ประกอบดวย สีรองพื้น, สีชั้นกลาง และสีทับหนา ซึ่งแตละชั้นจะทําหนาที่ และใหคุณสมบัตทิ ี่แตกตางกัน
ดังนี้
สีรองพื้น : ใชปองกันสนิมเหล็ก และใหความยึดเกาะที่ดีกับผิวเหล็ก อาทิ สี Inorganic Zinc Primer
สีชั้นกลาง : ใชเสริมความแข็งแรงใหกับระบบสี อาทิ สีอีพอกซี่
สีทับหนา : ใชปองกันพื้นผิวเหล็กจากสภาวะแวดลอมภายนอก (อาทิ แสงแดด, ไอน้ําเค็ม และ
สารเคมี เปนตน) อาทิ สีโพลียูเรเทน
สีปองกันสนิมของบริษัทไดรับการยอมรับและใชในโครงการสําคัญตางๆ มากมาย อาทิ แทนขุดเจาะ
กาซของบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อบริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด) บริษัท โซนี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด โรงผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) คลังน้ํามันของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) โรงงานป โตรเคมี ต างๆ ในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด โรงกลั่ นน้ํ ามั น และโรงงานผลิ ต
น้ําประปาของการประปานครหลวง คลังน้ํามันของบริษัท การบินเชื้อเพลิง จํากัด (มหาชน) (BAFS) ที่ดอน
เมือง และที่สนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน
3.1.2

สีเคลือบไม (Timber Coating)
เปนสีที่ใชสําหรับเคลือบผิวไมใหเกิดความสวยงามและคงทนตอสภาพการใชงานจริง ซึ่งโดยทั่วไป
มักใชเคลือบหลายชั้นเพื่อใหไดคุณสมบัติที่ตองการ อาทิ ความเรียบเนียน เปนเงา ทนทานตอสารเคมีที่มี
ในผลิตภัณฑทําความสะอาด เปนตน

หนาที่ 2.3-1

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

3.1.3

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สีทาอาคาร (Decorative Paints)
เปนสีที่ใ ชสําหรับเคลือบอาคาร, บา น, โรงแรม และสํานักงานทั่วไป เพื่อใหเกิดความสวยงาม
และทนทานจากสภาวการณตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปสีทาอาคารจะประกอบไปดวยสีรองพื้นและสีทับหนา
โดยสีบ างชนิด จะมีคุณ สมบัติยืด หยุน ตอ พื้น ผิว ปอ งกัน น้ํา รั่ว ซึม ทนเชื้อ ราทั้ง ภายนอกและภายใน
และสามารถเช็ด/ลางสิ่งสกปรกไดงาย นอกจากนี้สีทาอาคารบางชนิดยังสามารถสะทอนความรอน
เพื่อประหยัดพลังงาน และเปนสีที่ไรกลิ่นที่ใชทาภายในโดยไมสรางอาการแพใหแกผูอยูอาศัยดวย

3.1.4

สีอุตสาหกรรม (Industrial Coating)
เปนสีที่ใชเปนสวนประกอบหนึ่งในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งประเภท
ของสีอุตสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกตางตามความตองการของอุตสาหกรรมนั้นๆ

ตารางสรุปลักษณะผลิตภัณฑของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
ประเภทผลิตภัณฑ
1. สีปองกันสนิม
(Protective
Coating)









ชนิดของผลิตภัณฑ
สีรองพื้นสังกะสี (Zinc Rich Coating)
สีรองพื้นปองกันสนิม (Anti-Corrosive
Primer)
สีอีพ็อกซี่คุณภาพสูง (High Performance
Epoxies Surface Tolerance Epoxy
Coating)
สีโพลียูรีเทน (Polyurethane Coating)
สีอาคารทนมลภาวะ (Waterborne Acrylic)
อื่นๆ (Other Coatings) เชน สีทนความรอน
สีเคลือบภายใน สัมผัส/เก็บ น้ํามัน กาซ น้ํา
ดื่ม สารเคมี สีทนคลื่นและของหนักกระแทก
สีกันเพรียงไร สารดีบุก เปนตน












หนาที่ 2.3-2

การนําใชงาน/กลุมลูกคาเปาหมาย
โรงงานปโตรเคมี (Petrochemical Plant)
โรงงานผลิตไฟฟา (Electricity Generating
Plant)
โรงกลั่นน้ํามัน (Oil Refineries)
โครงการขั้นพื้นฐานขนาดใหญ
(Massive Infrastructure Project)
แทนขุดเจาะนอกชายฝง (Off Shore Platform)
โรงงานผลิตน้ําบริโภค
(Potable Water Treatment Plants)
ระบบขนสงน้ําบริโภค
(Potable Water Transmission Lines)
โรงงานผลิตสารเคมี. (Chemical Plants)
คลังเก็บน้ํามัน (Fuel Oil Storage Tank Farm)
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ (Industries)

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปลักษณะผลิตภัณฑของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (ตอ)
ประเภทผลิตภัณฑ
2. สีเคลือบไม
(Timber
Coating)












3. สีทาอาคาร
(Decorative
Paints)












4. สีอุตสาหกรรม
(Industrial
Coating)







ชนิดของผลิตภัณฑ
สีอุดเสี้ยนไม (Filler)
สียอมไม (Stain)
สีไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร
(Nitrocellulose Lacquer)
สีพรีคาตาลิส แลคเกอร
(Pre-Catalyses Lacquer)
สีอะมิโน (Urea-Based Coating)
สีโพลียูรีเทน (Polyurethane Coating)
สีปราศจากฟอรมาลดีไฮด
(Free-Formaldehydes)
สีอะครีลิค (Acrylic)
สีสูตรน้ํา (Water Based)
สียูวี (UV-Cure)
สีทับหนาภายนอก
(Topcoat Emulsion Paint for Exterior)
สีทับหนาภายใน
(Topcoat Emulsion Paint for Interior)
สีรองพื้นปูน (Wattyl Primer)
สีรองพื้นเหล็ก (Metal Primer)
สีรองพื้นไม (Wood Primer)
สียืดหยุนกลบรอยแตกรายงา
(Elastomeric Coating for Exterior)
สีทาเสาสูงสื่อสาร (Telecom Tower Paints)
สีโพลียูรีเทนทับหนา (Polyurethane
Coating)
สีโปว ทําใหผิวเรียบ (Putty)
อื่นๆ (Other Coatings) เชน สีปองกันความ
รอน และสีไรกลิ่น
สีอบรองพื้น (Baking Primer)
สีอบทับหนา (Baking Topcoat)
สีแหงเร็วรองพืน้ (Air Dry Primer)
สีแหงเร็วทับหนา (Air Dry Topcoat)
สีสูตรน้ํา (Water Based)

หนาที่ 2.3-3








การนําใชงาน/กลุมลูกคาเปาหมาย
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรทั้งนําเขาและสงออก
ตางประเทศ
(Furniture Industrial Import & Export)
ธุรกิจติดตั้งเฟอรนิเจอร (Furniture Build In)
โรงงานเฟอรนิเจอรที่ผลิตจําหนายในประเทศ
และตางประเทศ
(Furniture Factories for Local Market and
Export)
ธุรกิจรับตบแตงภายใน (Interior Decoration)

บานพักอาศัย (Homestead)
 อาคารสํานักงาน (Building)
 คอนโดมิเนียม (Condominium)
 โรงแรม (Hotel)
 โรงพยาบาล (Hospital)
 โรงเรียน (School)
 อาคารสูง (High-rise Building)
 บานพักตากอากาศ (Resort)
 โครงการหมูบานจัดสรร (Villas)


อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต
(Car’s Spare part Industries)
 ชิ้นสวนรถยนตทั่วไป (Automotive Parts)
 ถังแกสหุงตม (Gas Cylinder)
 ชิ้นสวน OEM (OEM Parts)


แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปลักษณะผลิตภัณฑที่เปนตราสินคา (Brand Name) ของบริษัทซึ่งอยูระหวางพิจารณาดําเนินการจดลิขสิทธิ์
ประเภทผลิตภัณฑ
1. สีปองกันสนิม (Protective Coating)











2. สีเคลือบไม (Timber Coating)













3. สีทาอาคาร (Decorative Paints)








4. สีอุตสาหกรรม (Industrial Coating)











หนาที่ 2.3-4

ชื่อตราสินคาของบริษัท
GP Quick Enamel
Durachlor 527
Industrial Epoxy Coating
Dimet Zinc Primer QD
Dimet Prime 2002
Dimet Liquid Epoxy C210
Dimet Polyshield
Dimet Epoxshield
Dimet Surface Tolerance Epoxy
Aminolac Sealer
734 aminolac Clear
Polywood Sealer
Polywood Top Clear
1129 UV Sanding Sealer
1130 UV Top Clear
Aquawood Sealer
Aquawood Top Clear
Aqua Duradeck Stain
Aqua Durafloor
Aqua Furniture Stain
Thermoguard
Solarshield
Solventbased Wall Sealer
Waterbased Wall Sealer
Super 999
Modern
Aqualac
Aquaflexilac
Plastic Acrylic Lacquer Black
Max coat
Epoxy Grout
Texrete
Texseal
607 Elec Baking Enamel
695 Acrylic Baking Enamel

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.1.1 ภาวะอุตสาหกรรม
สีเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑขั้นปลาย ซึ่งมีการนําไปใชในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นการวิเคราะหอุตสาหกรรม
และการเติ บ โตของอุต สาหกรรมสี ขึ้น อยู กับ อุต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ ใ ช สีเ ปน สว นประกอบ อาทิ อุต สาหกรรมยานยนต ,
อุตสาหกรรมกอสราง, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ, อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ เปนตน ซึ่งสามารถ
แบงอุตสาหกรรมสีออกตามลักษณะการใชงานได 2 ประเภทหลัก คือ
1) สีทาอาคาร (Decorative Paint) ซึ่งไดแก สีที่ใชในภาคอสังหาริมทรัพยและภาคครัวเรือน
2) สีอุตสาหกรรม (Industrial Paint) ซึ่งไดแก สีปองกันสนิมสําหรับชิ้นสวนรถยนต สีทาไม สีปองกัน
สนิมคุณภาพสูง สีทาเรือ สีสําหรับงานสิ่งพิมพ เปนตน
ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา อุตสาหกรรมสีภายในประเทศขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งสีทาอาคารซึ่ง
ขยายตัวตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย และสีอุตสาหกรรมซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง สงผลใหความตองการใชสีภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป 2550 คาดวาอุตสาหกรรมสีในประเทศ
ไทยจะมีมูลคาตลาดประมาณ 23,416 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 จากปที่ผานมา จําแนกออกเปน ตลาดสีทาอาคาร
ซึ่งมีมูลคาตลาดประมาณ 12,176 ลานบาท คิดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 52 ของมูลคาตลาดสีทั้งหมด โดยมีแบรนดสีที
โอเอเปนผูนําตลาด สวนที่เหลือเปนตลาดสีอุตสาหกรรมมูลคาประมาณ 11,240 ลานบาท คิดเปนสวนแบงตลาดรอยละ
48 ของมูลคาตลาดสีทั้งหมด โดยสามารถแบงออกเปนสีอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ประกอบดวย สีพนยานยนต สี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ สีทาปองกันสนิม และสีอื่นๆ ซึ่งมีสวนแบงตลาดรอยละ 19 รอยละ 17 รอยละ 10 และรอยละ 2
ของมูลคาตลาดสีทั้งหมด ตามลําดับ (ที่มา ; ศูนยวิจัย ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และสมาคมผูผลิตสีแหง
ประเทศไทย)
ตารางแสดงมูลคาตลาดอุตสาหกรรมสีในประเทศ ป 2547 – 2550e
ป
2547
2548
2549
มูลคาตลาดสี (ลานบาท)
20,500
21,484
22,451
%เปลี่ยนแปลง
10.5
4.8
4.5
ที่มา : จากการรวบรวม โดยฝายวิจัย บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย

หนาที่ 2.3-5

2550e
23,416
4.3

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สีปองกันสนิม,
สีอื่นๆ, 2%
10%

สีอุตฯ
ผลิตภัณฑ , 17%

สีทาอาคาร, 52%
สีย านยนต, 19%

สีทาอาคาร

สีย านยนต

สีอุตฯ ผลิตภัณฑ

สีปองกันสนิม

สีอื่นๆ

ที่มา : สมาคมผูผลิตสีแหงประเทศไทย
ในดานการผลิตพบวาตั้งแตป 2547 เปนตนมา ปริมาณการผลิตสีในประเทศไทยไดขยายตัวอยางตอเนื่อง
โดยเฉลี่ยจะขยายตัวประมาณรอยละ 8-10 ตอป เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรม
ยานยนต รวมทั้งภาครัฐบาลไดใหการสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อใหอุตสาหกรรมการผลิตสีของไทยเติบโตเพื่อทดแทนการ
นําเขาจากตางประเทศ โดยในป 2550 คาดวาจะมีปริมาณการผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 259,200 ตัน เติบโตขึ้นจากป
2549 รอยละ 8 (ที่มา ; ศูนยวิจัย ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน))

ปริมาณการผลิตสี ป 2546 - 2550e

ตัน
300000

%
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4.0
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2.0

0

0.0
2546

2547

2548

ปริมาณการผลิต(ตัน)

2549

2550e

อัตราการขยายตัว(%)

ทั้งนี้การขยายตัวดานการผลิตสีของไทยและการขยายตลาดการสงออกมากขึ้นในชวงที่ผานมา เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดในประเทศ สงผลใหอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยมีผลผลิตที่สามารถสงออกไปขายยัง
ตางประเทศไดอีกทางหนึ่ง โดยในป 2549 สามารถสรางรายไดและนําเงินเขาสูประเทศไทยไดประมาณ 2,226 ลานบาท
หรือเติบโตรอยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ฐานลูกคาสงออกสวนใหญเปนกลุมประเทศเพื่อนบาน ไดแก สิงคโปร,
กัมพูชา, ฟลิปปนส เปนตน สําหรับมูลคาสงออกในป 2550 คาดวาจะมีมูลคาประมาณ 2,500 ลานบาท เติบโตขึ้นจากป
กอนหนารอยละ 12.3 (ที่มา ; ศูนยวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน))
หนาที่ 2.3-6

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

เครื่องชี้วัด
2547
2548
มูลคาการสงออก (ลานบาท)
1,768
1,933
%เปลี่ยนแปลง
19.9
9.3
ที่มา : ศูนยวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2549
2,226
15.5

2550e
2,500
12.3

สําหรับการนําเขาสีจากตางประเทศก็ยังคงมีการเติบโตเชนกัน โดยเฉพาะสีที่ไมมีการผลิตหรือผลิตไดไม
เพียงพอกับความตองการภายในประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนสีอุตสาหกรรม (Industrial Paint) โดยในป 2549 มีการนําเขาสี
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของเปนมูลคาประมาณ 8,154 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา แหลงนําเขา
สําคัญไดแก ญี่ปุน, ไตหวัน และสิงคโปร เปนตน สําหรับมูลคานําเขาในป 2550 คาดวาจะมีมูลคาประมาณ 8,250 ลาน
บาท เติบโตขึ้นจากปกอนหนารอยละ 1.2 (ที่มา : ศูนยวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน))
เครื่องชี้วัด
2547
2548
มูลคาการนําเขา (ลานบาท)
7,236
7,939
%เปลี่ยนแปลง
12.2
9.7
ที่มา : ศูนยวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2549
8,154
2.7

2550e
8,250
1.2

3.2.2.2 ภาวะการแขงขัน
ปจจุบันอุตสาหกรรมสีมีมูลคาตลาดรวมกวา 23,000 ลานบาท มีผูประกอบการผลิตสีภายในประเทศ
มากกวา 200 ราย โดยกวา รอ ยละ 90 ของผูป ระกอบการทั้ง หมดเปน กิจ การขนาดเล็ก ซึ่ง ลงทุน โดยคนไทย สว น
ผู ป ระกอบการรายใหญ มี จํ า นวน 8 ราย (รายละเอี ย ดตามตาราง) ซึ ่ง สว นใหญเ ปน การรว มลงทุน กับ บริษ ัท จาก
ตา งประเทศ ยกเวน บริษัท ทีโ อเอเพน ท (ประเทศไทย) จํา กัด ซึ่ง กํา ลัง การผลิต ของผูป ระกอบการรายใหญคิด เปน
สัดสวนรอยละ 90-95 ของกําลังการผลิตทั้งประเทศ

หนาที่ 2.3-7

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมสีของประเทศไทย
บริษัท
ประเภทสี
ตราผลิตภัณฑ
1. บจก.ทีโอเอ เพนท ( ประเทศไทย)
TOA
สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน สีอุตสาหกรรม
สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน สีฝุน สีอุตสาหกรรม
2. บจก.นิปปอนเพนต(ประเทศไทย)
Nippon
สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน สีอุตสาหกรรม
3. บจก.สีไทยกันไซเพนท
Thai Kansai
สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน สีฝุน สีอุตสาหกรรม
4. บจก.ไอซีไอ (ประเทศไทย)
ICI
สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน สีฝุน สีอุตสาหกรรม
5. บจก.โจตันไทย
Jotun
สีอุตสาหกรรม
6. บมจ.อีซึ่น เพนท
Eason Royal Guard
สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน สีอุตสาหกรรม
7. บจก.เบเยอร
Beger
8. บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน สีอุตสาหกรรม
Dutch Boy
(ประเทศไทย)
ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัย บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
การแขงขันของผูประกอบการผลิตสีในตลาดสีของไทยนั้น สามารถแยกตามโครงสรางการแขงขันได ดังนี้

รายการ
ประเภทของกิจการ

การจัดจําหนาย
กลุมลูกคาผูใชสี

ระดับการแขงขัน
ลักษณะการแขงขัน

ตารางแสดงโครงสรางการแขงขันในตลาดสีของประเทศไทย
ลักษณะ
บริษัทรวมทุนกับตางประเทศ : อาทิ บริษัท ไอซีไ อ (ประเทศไทย) จํา กัด บริษัท นิป ปอน
เพนท (ประเทศไทย) จํา กัด บริษัท สีไทยกันไซเพน ท จํากัด และบริษัท โจตันไทย จํากัด
บริษัท แอ็กโซ โนเบิล จํากัด บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ จํากัด เปนตน
บริษัทของคนไทย: อาทิ บริษัท ทีโอเอเพนท(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด
(มหาชน) บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) และบริษัทผูผลิตสีขนาดกลางและขนาด
เล็กอื่นๆ เปนตน
ผูจัดจําหนาย รานขายวัสดุกอสราง ศูนยจําหนายวัสดุกอสรางขนาดใหญ
 อุตสาหกรรมการกอสราง
 โรงงานอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมยานยนต
 อุตสาหกรรมหนัก
 อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร และอื่นๆ
สูง
 คุณภาพสินคา
 ราคา
 การตระหนักและรับรูในตราสินคา (Brand Awareness)

หากจะพิจารณาถึงภาวะการแขงขันของตลาดสีในประเทศไทย สามารถวิเคราะหจากภาวะอุตสาหกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑสี โดยสามารถแบงไดดังนี้
หนาที่ 2.3-8

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตลาดสีทาอาคาร: เปนตลาดสีที่มีการแขงขันสูงกวาตลาดสีอุตสาหกรรม โดยมีมูลคาตลาดสูงถึงปละ
ประมาณ 12,000 ลานบาท ซึ่งตลาดสีทาอาคารสามารถแบงออกเปนตลาดยอยตามราคาและคุณภาพได 3 ประเภท คือ
1. ตลาดสีระดับบน : เปนตลาดสีที่เนนจําหนายสีที่มีคุณสมบัติเฉพาะ อาทิ สีปองกันเชื้อรา, สีที่
สามารถเช็ดทําความสะอาดไดงาย, สีไรกลิ่น เปนตน โดยสีดังกลาวจะมีราคา
แพงแตมีคุณภาพสูง เปนการแขงขันระหวางผูประกอบการรายใหญที่มีความ
ไดเปรียบตอขนาดการผลิต และมีตราสินคาซึ่งเปนที่รูจักมาเปนเวลานาน ทําให
คนทั่วไปรูจักและใหการยอมรับเปนอยางดี ซึ่งการแขงขันของผูประกอบการใน
ตลาดนี้ นอกจากจะแขงขันดวยการโฆษณาผานสื่อโทรทัศนและสื่อตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอแลว ยังแขงขันดวยการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น
ทั้ง นี้ เพื่อ ใหสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะดานของลู กคา ไดเปน
อยางดี ดังนั้น ผูประกอบการสีในตลาดนี้จึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ อาทิ บริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญ และ
โครงการบานจัดสรร เปนตน รวมไปถึงการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
กลุมดังกลาว เพื่อใหบริษัทมีฐานลูกคาและยอดขายที่แนนอนมากขึ้น
2. ตลาดสีระดับกลาง : เปนตลาดสีที่มีการแขงขันของผูประกอบการรายยอยสูงที่สุด เนื่องจากเปนสีที่
เนนจําหนายใหกับผูรับเหมาโครงการ และผูบริโภคที่เปนครัวเรือนระดับกลาง
โดยสีที่จําหนายเปนสีที่มีราคาและคุณภาพปานกลาง การแขงขันจะเนนการ
ขยายสวนแบงตลาดโดยการสรางตราสินคาของตนเองใหเปนที่รูจัก แตหาก
ตราสินคาดังกลาวไมเปนที่นิยม ผูประกอบการก็จะสรางตราสินคาขึ้นใหมเพื่อ
ทดแทนตราสินคาตัวเดิม ทําใหการแขงขันในตลาดระดับกลางเปนไปอยาง
รุนแรง เมื่อเทียบกับการแขงขันในตลาดสีระดับบน
3. ตลาดสีระดับลาง : เปนตลาดสีที่เนน จํ าหนายสีที่มีคุณ ภาพต่ํา และใช กลยุท ธการแขง ขัน ดา น
ราคาเปนสําคัญ
การเติบ โตของตลาดสีท าอาคารจะอิง ตามการเติบ โตของธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ยเ ปน หลัก ซึ่ง ตั้ง แตป
2549 ตอเนื่องมาจนถึงตนป 2550 ภาคอสังหาริมทรัพยและธุรกิจกอสรางของไทยชะลอตัวลงจากผลกระทบของปจจัย
ลบหลายประการ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง, การแขงขันที่รุนแรงขึ้น, การปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนการผลิต,
คาจางแรงงานของไทยที่สูงกวาของประเทศคูแขง และแนวโนมการปรับเพิ่มของอัตราเงินเฟอภายในประเทศ ซึ่งทําใหผูบริโภค
ชะลอการซื้อ เปนตน สงผลใหอุตสาหกรรมสีในกลุมของสีทาอาคารมียอดการจําหนายลดลงเชนเดียวกัน นอกจากเรื่องของ
ความตองการซื้อที่ลดลงแลว สถานการณราคาน้ํามันซึ่งถือไดวาเปนอีกหนึ่งปจจัยหลักที่สงผลใหตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
สียังคงมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนการผลิตของผูประกอบการในอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แตราคา
ขายยังไมสามารถปรับเพิ่มขึ้นไดเนื่องจากผูนําตลาดยังไมมีการปรับขึ้นราคา
ตลาดสีอุตสาหกรรม: การเจริญเติบโตของสีประเภทนี้จะขึ้นกับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะ
เปนการกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาเอกชน (IPP) และโรงงานผลิตไฟฟาเอกชนรายยอย (SPP) โรงงานปโตรเคมี และโรงงาน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดแผนสงเสริม
หนาที่ 2.3-9

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

การผลิตในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนการนําเขา โดยรวมมือกับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการ
สงเสริมการลงทุนผลิตเครื่องจักร วัตถุดิบ วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูปสําหรับหลายอุตสาหกรรมตั้งแตป 2548 เปนตนมา ซึ่งสงผล
ใหความความตองการใชสีในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ยังจะเห็นไดจากการขยายการลงทุนในการผลิตสีอุตสาหกรรมใหมาก
ขึ้นของผูประกอบการหลายราย ไดแก บริษัท นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดเพิ่มกําลังการผลิตสีอีกประมาณ
1,656 ตันตอป และบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) จะเพิ่มกําลังการผลิตสีในป 2550 นี้ขึ้นอีก เปนตน ซึ่งถือไดวาเปน
ปจจัยบวกสําหรับธุรกิจตางๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสีอุตสาหกรรมดวย
อุตสาหกรรมยานยนต:
ตลาดสีอุตสาหกรรมประเภทสีพนรถยนตของประเทศไทยเปนตลาดที่เติบโต
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังตาราง
ปริมาณการผลิต (หนวย: คัน)
ประเภทยานยนต
รถยนต
รถจักรยานยนต

2548
1,125,316
2,358,511

2549
1,188,044
2,084,001

2550
(ม.ค.-มิ.ย.)
599,536
846,452

% เปลี่ยนแปลง
2548

2549

21.25%
-22.11%

5.57%
-11.64%
(หนวย: คัน)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
% เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
ป 2550
ป 2550
ป 2549
ป 2550
รถยนต
293,635 305,901
4.18%
293,056 305,901
4.38%
รถจักรยานยนต
431,832 414,620
-3.99%
527,202 414,620
-21.35%
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต และสถาบันยานยนต
ประเภทยานยนต

ปริมาณการผลิตรถยนตของประเทศไทยในชวงครึ่งปแรก 2550 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจํานวน 599,536 คัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรก 2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.35 ซึ่งจากปริมาณการผลิตรถยนตโดยรวม เปนการผลิตเพื่อการ
สงออก 312,873 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.19 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด สําหรับปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต
ของประเทศไทยในชวงครึ่งปแรก 2550 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจํานวน 846,452 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรก 2549 ลดลง
รอยละ 24.67
อุตสาหกรรมรถยนตในชวงครึ่งปแรก 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2549 การผลิตขยายตัว
เล็กนอย โดยมีการสงออกเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ ในขณะที่ตลาดภายในประเทศชะลอตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัว สถานการณราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น เปนปจจัยลบที่
สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นผูบริโภค และนักลงทุน สําหรับการวางเปาหมายการผลิตรถยนตป 2550 เมื่อชวงตนป
ประมาณการผลิตรถยนตไว 1,284,000 คัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ผูประกอบการรถยนตไดมีการปรับแผนการผลิตรถยนต
เปน 1,257,000 คัน โดยเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 626,000 คัน และผลิตเพื่อการสงออก 631,000 คัน
หนาที่ 2.3-10

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ในชวงครึ่งปแรกของ 2550 การผลิตรถจักรยานยนตไดรับผลกระทบจากตลาดภายในประเทศที่ชะลอ
ตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่การสงออกสามารถขยายตัวได สําหรับตลาดรถจักรยานยนตภายในประเทศที่ชะลอตัวเปนไป
ตามสภาพเศรษฐกิจซบเซา สงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคทําใหชะลอการจับจายใชสอย ประกอบกับการปลอยสินเชื่อ
เชาซื้อรถจักรยานยนตของผูจําหนายรายยอยมีความเขมงวดมากขึ้น อีกทั้งในปจจุบันอัตราการถือครองรถจักรยานยนต
ของคนไทยสูงมาก เฉลี่ยประมาณ 4 คนตอ 1 คัน ซึ่งสงผลตอการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต ปจจัยดังกลาวยังคง
เปนสวนหนึ่งที่สงผลกระทบตอเนื่องกับตลาดรถจักรยานยนต สําหรับการวางเปาหมายการผลิตรถจักรยานยนตป 2550
เมื่อชวงตนปประมาณการผลิตรถจักรยานยนตไว 2,190,000 คัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ผูประกอบการรถจักรยานยนตไดมี
การปรับแผนการผลิตรถยนตเปน 1,760,000 คัน
อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนทําดวยไม: ตลาดสีอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งคือตลาดสีทาไมที่อิงตาม
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน โดยจากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบวามี
โรงงานผลิตเครื่องเรือนไมทั้งสิ้น 2,887 แหงรอยละ 90 เปนโรงงานขนาดเล็ก ตั้งกระจายอยูตามภาคตางๆทั่วประเทศ โดยปจจุบัน
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไมนั้นรอยละ 60 จะผลิตจากไมยางพารา รอยละ 30 ผลิตจากไมแผนเรียบ เชน ไมอัด MDF, Particle
Board เปนตน ที่เหลือรอยละ 10 ผลิตจากไมเนื้อแข็ง ทั้งที่นําเขาและมีในประเทศ โดยการผลิตในอุตสาหกรรมไม
ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2550 มีปริมาณการผลิต 4.32
ลานชิ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 9.43 และ 5.47 ตามลําดับ เนื่องจากตนทุน
การผลิตที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักคือไมยางพารา สงผลใหราคาไมยางพาราอยูในระดับสูง อีกทั้ง
ผลกระทบของราคาน้ํามันและปจจัยเงินบาทที่แข็งคาขึ้นมาก ทําใหปริมาณการผลิตชะลอตัวลง
ตารางแสดงการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเรือนทําดวยไม
ปริมาณการผลิต
(หนวย: ลานชิ้น)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ป 2550

ป 2550

% เปลี่ยนแปลง

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ป 2549

เครื่องเรือนทําดวยไม
4.77
4.32
-9.43%
4.57
ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : จากการสํารวจโรงงาน 43 โรงงาน

ป 2550
4.32

% เปลี่ยนแปลง
-5.47%

ในป 2550 คาดวาตลาดเครื่องเรือนทําดวยไมในประเทศจะยังชะลอตัว การแขงขันรุนแรงขึ้นทั้งจากสินคา
นําเขาและการทําตลาดของผูประกอบการในประเทศเพื่อชดเชยรายไดที่สูญเสียจากการสงออก เนื่องจากการแข็งคาขึ้น
ของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลดอลลารสหรัฐ สําหรับการสงออกในชวง 8 เดือนแรกของป 2550 มีมูลคา 13,770.9 ลานบาท
ลดลงจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 11.1 โดยตลาดสงออกหลักไดแก สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนยังลดลงตอเนื่องรอย
ละ 23.5 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ ขณะที่ตลาดอาเซียน และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 เทากัน ดานการนําเขามี
มูลคา 721.5 ลานบาท สูงขึ้นรอยละ 24.8 โดยกานําเขาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีมูลคาสูงสุด รองลงมา
ไดแก ประเทศมาเลเซีย และประเทศสหภาพเมียนมาร (ที่มา ; ศูนยวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน))

หนาที่ 2.3-11

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

เครื่องชี้วัด
2548
2549
มูลคาตลาดในประเทศ (ลานบาท)
10,750
11,250
%เปลี่ยนแปลง
9.8
4.6
มูลคาการสงออก (ลานบาท)
26,486
23,359
%เปลี่ยนแปลง
-3.9
-11.8
มูลคาการนําเขา (ลานบาท)
771
1,016
%เปลี่ยนแปลง
28.3
31.8
ที่มา : ศูนยวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2550e
11,700
4.0
24,000
2.8
1,220
20.1

2551e
12,000
2.6
25,000
4.2
1,403
15.0

สําหรับการคาดการณป 2551 นั้น คาดวาตลาดในประเทศยังทรงตัวตอเนื่องจากการที่ภาคอสังหาริมทรัพย
ยังคงชะลอตัว และมีการแขงขันรุนแรงขึ้นโดยผูประกอบการที่เปนผูผลิตสินคาระดับลางจะไดรับผลกระทบรุนแรงจาก
สินคานําเขาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย อยางไรก็ดีคาดวาตลาดสงออกจะขยายตัวจากป
กอนรอยละ 4.2 โดยสวนหนึ่งเนื่องจากการขยายตลาดสงออกใหมไปยังกลุมประเทศในแอฟริกาใต
กลุมประเทศใน
ละตินอเมริกา และกลุมประเทศในตะวันออกกลาง แตดวยปจจัยตนทุนวัตถุดิบ คาจางแรงงาน และราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ทํา
ใหผูประกอบการตองปรับตัวมากขึ้น นอกจากนั้นการแข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา ยังคง
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม โดยเฉพาะผูประกอบการที่รับจางผลิตและไมไดทําการตลาดเองแต
สงออกผานตัวแทนจําหนาย
อุตสาหกรรมหนักและเรือ: ตลาดสีอุตสาหกรรมประเภทสีปองกันสนิมจะเติบโตไปตามการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนโรงงานผลิตไฟฟา, โรงงานปโตรเคมี, โรงงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ รวมไปถึง
อุตสาหกรรมเรือ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 15%-20% ตอป

หนาที่ 2.3-12

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงบริษัทคูแขงในตลาดสีแตละประเภท
ประเภทผลิตภัณฑ
1. สีทาไม (Timber Coating)

2. สีปองกันสนิม (Protective Coating)

3. สีทาอาคาร (Decorative Paints)

4. สีอุตสาหกรรม (Industrial Coating)

3.2.2

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

ผูผลิต/จําหนาย
บริษัท ไทยโดโน เจน-เจน จํากัด
บริษัท แอ็กโซ โนเบิล จํากัด
บริษัท เบเยอร จํากัด
บริษัท แอ็กโซ โนเบิล จํากัด
บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ จํากัด
บริษัท โจตัน จํากัด
บริษัท ทีโอเอเพนท (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไอซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิปปอนเพนท (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แอ็กโซ โนเบิล จํากัด
บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ จํากัด
บริษัท โจตัน จํากัด
บริษัท นิปปอนเพนท (ประเทศไทย) จํากัด

การตลาด
กลยุทธการแขงขัน

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทใหความสําคัญกับการบริการและการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพแกลูกคา จนไดรับ
ความเชื่อถือจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและบริการที่ดี ถือเปนหนึ่ง
ในกลยุทธการแขงขันของบริษทั ที่ทําใหบริษัทมีการเจริญเติบโตมาโดยตอเนือ่ ง โดยกลยุทธดานการตลาดที่สําคัญของบริษัท
สามารถจําแนกได ดังนี้
1.) กลยุทธดานสินคาหรือผลิตภัณฑ (Product)
ในชวงเริ่มตนของบริษัท บริษัทไดจําหนายสินคาประเภทสีเคลือบตางๆ ใหกับอุตสาหกรรมขุดเจาะแกสและ
น้ํามันของตางประเทศ โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม โรงงานปโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานบําบัด
น้ําเสีย และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ภายใตยี่หอ “Dimetcote, Amercoat, Amershield และ Amerlock” ซึ่งบริษัทใช
เทคโนโลยีดานการผลิตสีปองกันสนิมจาก Ameron ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดดําเนินการพัฒนาใหเหมาะสม ทนทาน
ตอมลภาวะและการใชสีในประเทศไทยและเขตประเทศภูมิภาคเอเซีย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญดานการผลิตสีประเภทสี
ปองกันสนิม และสีอุตสาหกรรมทั่วไป
และในป 2531 เนื่องจากบริษทั วัททิล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด เขาซื้อธุรกิจกลุมบริษัทไดเมทกรุปจากเอซี
ไอ (ACI – Australian Consolidated Industries) ทําใหบริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตสีเคลือบไมและสีทา
อาคารจากบริษทั วัททิล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด จนสามารถขยายสายผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลิตภัณฑสีสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร
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ตอมาในป 2540 บริษัทไดเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑประเภทสีน้ําและสีทาอาคารคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติแตกตาง
จากสีน้ําและสีทาอาคารทั่วไป (อาทิ สีน้ําที่สามารถทาลงบน galvanize ได เปนตน) ทําใหบริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ
โดยสีน้ําและสีทาอาคารคุณภาพสูงที่ไดรับความนิยมไดแก สีน้ําสําหรับทาเสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) สี
น้ําสําหรับทาอาคารภายนอกซึ่งใหความยืดหยุนสูงถึง 5 เทา ทําใหสามารถปกปดรอยแตกลายงาบนพื้นผิวได สีทาหลังคา
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องหลังคา และสีทาอาคารที่มีคุณภาพสูงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ และดวยการให
ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องของบริษัท จึงทําใหบริษัทสามารถผลิตสีคุณภาพไดหลากหลายชนิด
ซึ่งในปจจุบันบริษัทอยูระหวางการพัฒนาสีใหมีคุณสมบัติที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับขอกําหนด
ด า นสิ่ ง แวดล อ มของต า งประเทศ อาทิ สี น้ํ า ทาเฟอร นิ เ จอร สี น้ํ า ไร ก ลิ่ น และสี น้ํ า ที่ มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย ที่ ร ะเหยสู
บรรยากาศต่ํา (Volatile Organic Compound : VOC) เปนตน
จากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัท ทําใหผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตตามความตองการของ
ลูกคาไดรับความเชื่อถือในดานมาตรฐานและคุณภาพจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมไปถึงการใหคําแนะนํา
และ/หรือบริการหลังการขายแกลูกคา ซึ่งถือเปนนโยบายที่ผูบริหารบริษัทใหความสําคัญอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัท
ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้นดวยการใชเทคโนโลยีการผลิตและความชํานาญ
ของบุคลากรบริษัทที่มีอยู
2.) กลยุทธดานราคา (Price)
การกําหนดราคาผลิตภัณฑของบริษัท เนนการกําหนดราคาในระดับที่ใกลเคียงหรือสูงกวาคูแขงขันเล็กนอยตาม
ประเภทสินคาและคุณภาพของสินคา ซึ่งการกําหนดราคาสินคาของบริษัทที่สูงกวาคูแขงเปนผลมาจากสินคาของบริษัทเปนสินคา
ที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพสูง กอปรกับความสามารถในการผลิตสินคาที่สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของลูกคา
3.) กลยุทธดานการจําหนาย และชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ในการจําหนายผลิตภัณฑสีของบริษัทสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรกเปนกลยุทธการ
จําหนายโดยวิธีขายตรง (Direct Sale) ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งสวนใหญไดแกผลิตภัณฑสีที่ใชในอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรสงออก ซึ่งพนักงานขายแตละคนจะทําหนาที่ในการจัดหาชองทางการตลาด โดยใหคําแนะนําและคําปรึกษา
ในเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสีใหสามารถตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพแกลูกคา สําหรับ
รูปแบบและกลยุทธการจําหนายในอีกรูปแบบหนึ่งเปนการจําหนายผลิตภัณฑสีผานผูรับเหมาที่รับประมูลงานกอสรางงาน
โครงสรางเหล็กจากบริษัทเจาของโครงการ อาทิ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (BAFS) และบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด (Chevron) ซึ่งสวนใหญเปนการกอสราง
งานโครงเหล็ก อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน และแทนขุดเจาะน้ํามันและกาซในอาวไทย โดยวัสดุที่ใช
ในการกอสรางในแตละโครงการ บริษัทเจาของโครงการจะเปนผูกําหนดคุณภาพและคุณสมบัติของวัสดุกอสรางที่จะ
นํามาใช โดยวัสดุที่จะนํามากอสรางทุกชนิดจะตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณภาพกอนไดรับอนุมัติใหขึ้น
ทะเบียนอยูในรายชื่อที่ไดรับการรับรองดานคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสราง (Vendor List)
โดยเมื่อมีการประมูลงาน บริษัทผูรับเหมาจะเปนผูเลือกวัสดุที่นํามาใชในการกอสรางจาก Vendor List ที่มีอยู โดยสําหรับ
ผลิตภัณฑสีของบริษัทไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนอยูในรายชื่อที่ไดรับการรับรองดานคุณสมบัติและคุณภาพของบริษัท
ขนาดใหญหลายแหง ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ไดสรางความเชื่อถือดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
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สีมาเปนระยะเวลานานกวา 25 ป ทําใหผลิตภัณฑสีของบริษัทเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของวงการผูใชสีคุณภาพสูงใน
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ เปนอยางดี จึงทําใหในบางครั้งมีลูกคาบางรายติดตอมายังบริษัทเพื่อสั่งซื้อสินคาจากบริษัท
โดยตรงดวย
4.) กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion)
เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณดานการสงเสริมการขาย บริษัทจึงมุงเนนและใหความสําคัญไปที่การ
โฆษณาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง ซึ่งสื่อที่ใชในการโฆษณาหลักๆ ไดแก สื่อโฆษณาในนิตยสาร หรือไดเรคทอรี่ที่
สําคัญตางๆ (อาทิ หอการคาไทย-ออสเตรเลีย สภาอุตสาหกรรม หอการคาไทย-อเมริกา เปนตน) รวมไปถึงการเปดบูธใน
งานแสดงสินคาตางๆ อาทิ งานสถาปนิกหรืองานแสดงสินคาขนาดใหญตามหัวเมืองตางๆ เปนตน นอกจากนี้แลว บริษัท
ยังใหความสําคัญกับการใหบริการหลัง การขาย โดยบริษัทพยายามจัดสง สิน คาใหกับ ลูกคาอยางรวดเร็ว ตามความ
ตองการ และพยายามเก็บสตอกสินคา เพื่อใหลูกคาที่มีสายงานการผลิตอยางตอเนื่องมั่นใจไดวาจะมีสินคาใชจนเสร็จงาน
นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการอบรมกับพนักงานของลูกคาใหมีความรูทางดานสีที่ใชอยางแทจริง รวมถึงฝกทักษะการใชสีที่
ถูกตอง เพื่อเพิ่มความรูและถือเปนการสรางความสัมพันธและการมีสวนรวมระหวางลูกคาและบริษัท ซึ่งบริษัทไดจัดเตรียม
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคคอยใหคําแนะนําและดูแลกระบวนการใชสี ซึ่งถือเปนขั้นตอนการผลิตขั้นตอนหนึ่ง
ของลูกคา รวมไปถึงอยูแกปญหาเฉพาะหนารวมกับลูกคา จนลูกคาสามารถสงมอบงานไดตามเวลาที่กําหนด
นอกเหนือจากการโฆษณาและการบริการหลังการขาย บริษัทยังมุงเนนการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาทั้งลูกคาเดิมและลูกคาใหม โดยการจัดอบรมโปรแกรม Consumer Relation Marketing
(CRM) ใหกับพนักงานบริษัท ทั้งนี้เพื่อสรางความรูความเขาใจและจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทาง
หรือวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการใหความสําคัญในลักษณะดังกลาวถือเปนการสราง
ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ใหกบั ลูกคาอีกทางหนึ่งดวย
กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทไดแกกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับพลังงานและการ
กอสรางงานโครงเหล็กตางๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงผลิตไฟฟา แทนขุดเจาะน้ํามันและ
กาซในอาวไทยเพื่อปองกันสนิมเหล็ก โดยลูกคากลุมเปาหมายรองลงมาไดแก กลุมผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจ
สงออกเฟอรนิเจอร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย
โดยในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และงวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2550 บริษัทมียอดจําหนายสีปองกันสนิมที่ใชทาในงานโครงสรางเหล็กตางๆ คิดเปนรอยละ 43.95 และรอยละ
54.83 ของยอดจําหนายรวม มียอดจําหนายสีเคลือบไมที่ใชในอุตสาหกรรมสงออกเฟอรนิเจอร คิดเปนรอยละ 32.10 และ
รอยละ 26.73 ของยอดจําหนายรวม และมียอดจําหนายสีทาอาคารซึ่งใชในธุรกิจอสังหาริมทรัพย คิดเปนรอยละ 11.27
และรอยละ 10.97 ของยอดจําหนายรวม ตามลําดับ ซึ่งบริษัทไมมีการพึ่งพิงการจําหนายสินคากับลูกคารายใดรายหนึ่ง
เกินกวารอยละ 30 ของยอดจําหนายรวม
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3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ
ปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,320,000 ลิตรตอป โดยบริษัทมีอัตราการใชกําลังการผลิต
(Utilization Rate) ประมาณรอยละ 69.44 ของกําลังการผลิตรวม (ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทมีอัตราการใช
กําลังการผลิตประมาณรอยละ 60-70 ของกําลังการผลิตรวม) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความยากงายและรายละเอียดการผลิตในแต
ละชวงเวลาที่เกิดจากความตองการสั่งซื้อของลูกคา โดยวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคามี 4 ประเภทคือ

1. สารเรซิน (Resin)

: เปนสารเคมีที่เปนตัวกําหนดคุณลักษณะของสี อาทิ ความแข็ง ความ
ทนทานตอน้ํา และสภาพภูมิอากาศ เปนตน

2. ตัวใหสี (Pigment)

: เปนสารเคมีที่ทําใหเกิดสีสันตามความตองการและตามสูตรที่กําหนดโดย
ตัวใหสี หรือ Pigment มีทั้งแบบที่เปนผงและของเหลว

3. ตัวทําละลาย (Solvent)

: มีคุณสมบัติชวยละลายสวนผสมของวัตถุดิบใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน และ
ลดความหนืดเพื่อทําใหสามารถใชงานไดงาย

4. ตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) : เปนสารเคมีที่ใชเพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษบางประการของสีเเตละชนิด
อาทิ ลดการเปนฟอง ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต ปองกันเชื้อรา เปนตน
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตขางตนมีมูลคาการสั่งซื้อแตละประเภทดังนี้
วัตถุดิบ
1.
2.
3.
4.

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48

ลานบาท
สารเรซิน (Resin)
60.89
ตัวใหสี (Pigment)
30.65
ตัวทําละลาย (Solvent)
52.06
ตัวเติมคุณสมบัติ (Additive)
10.64
รวมทั้งสิ้น 154.24

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50

รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท
39.47
64.85 40.17 66.58
19.87
33.70 20.87 46.22
33.75
52.26 32.37 49.16
6.91
10.63
6.59 10.24
100.00 161.44 100.00 172.20

รอยละ
38.66
26.84
28.55
5.95
100.00

งวด 3 เดือน
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
ลานบาท รอยละ
13.40
36.51
9.71
26.45
11.28
30.74
2.31
6.30
36.70 100.00

บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยยอดการสั่งซื้อในงวดบัญชีป 2548 – 2550 และงวด 3
เดือนของป 2551 แสดงดังตาราง
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49

งวด 3 เดือน
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
วัตถุดิบ
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ในประเทศ
144.74
93.84
148.35
91.89 152.50
88.56
31.05 84.62
ตางประเทศ
9.50
6.16
13.09
8.11
19.70
11.44
5.64 15.38
รวม 154.24
100.00
161.44
100.00 172.20
100.00
36.69 100.00
หมายเหตุ: บริษัทไมมีการพึ่งพิงการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการจัดซื้อ
ทั้งหมดของบริษัท

หนาที่ 2.3-16

สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัญญาที่เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสีปองกันสนิม
กับทาง PPG (Ameron เดิม) โดยเปลี่ยนแปลงจากการจายคาลิขสิทธิ์เทคโนโลยี (License) เปนการรับจางผลิตและการ
เปนผูแทนการจําหนายผลิตภัณฑสีปองกันสนิม ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ทําใหตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551
การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑสีปองกันสนิม ภายใตเทคโนโลยีการผลิตของ PPG จะเปนการจัดหาวัตถุดิบ
รวมกันระหวางบริษัทกับ PPG แตการชําระคาวัตถุดิบ จะเปนการชําระโดย PPG
บริษัทไดรับการสนับสนุนเทคโนโลยีดานการผลิตสีปองกันสนิมจาก PPG (Ameron เดิม) ซึ่งเปนบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และเทคโนโลยีดานการผลิตสีเคลือบไมและสีทาอาคารจาก Wattyl ซึ่งเปนบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยทั้งสองบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตสีคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงระดับสากล ซึ่งผลจากการใช
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย กอปรกับบริษัทไดทําการพัฒนาสูตรการผลิตสีที่มีคุณภาพอีกสวนหนึ่ง ทําใหบริษัทสามารถผลิต
สีคุณภาพสูงที่ไดมาตรฐานและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาผูใชสีคุณภาพไดเปนอยางดี ซึ่งในการผลิตสีแตละ
ชนิดจะมีขั้นตอนการผลิตที่คลายคลึงกัน แตสวนผสม สูตรการผลิตสี และการตรวจสอบคุณภาพจะมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดตามคุณสมบัติของสีแตละประเภท ซึ่งขั้นตอนการผลิตโดยสังเขป ประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้

หนาที่ 2.3-17

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

แผนภาพกระบวนการผลิต
(Production Process)

Supplier

การรับวัตถุดิบ
การจัดเก็บวัตถุดิบ

ขั้นตอนที่ 1

การชั่งวัตถุดิบ

ผสมสีขั้นตน

กระบวนการบด

กระบวนการปนละลาย

ขั้นตอนที่ 2

กระบวนการ
Dispersion

ขั้นตอนที่ 3

ผสมสี

ขั้นตอนที่ 4

ปรับเฉดสี

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 6

การบรรจุภาชนะ
ขั้นตอนที่ 7
การจัดเก็บเขาคลังสินคา

หนาที่ 2.3-18

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

1) ขั้นตอนการเลือกสรรและจัดเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation)
: การนําวัตถุดิบที่ผานการคัดเลือก ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาชั่งน้ําหนักตามสูตรผสม
เพื่อเตรียมวัตถุดิบใหพรอมสําหรับการผลิต
2) ขั้นตอนการผสมสีขั้นตน (Pre-mixing)
: เปนขั้นตอนการควบคุมอัตราสวนผสมของผงสีหรือแมสีใหเปนไปตามสวนผสมที่ตองการ โดย
นําสีที่ไดไปผสมกับตัวทําละลายและสารเติมแตงบางสวน แลวกวนจนเขากัน
3) ขั้นตอนการบด (Grinding)
: เปนขั้นตอนการผลิตที่ทําใหสีมีความละเอียดมากขึ้น โดยการใชเครื่องบดที่สามารถควบคุม
ความเร็วรอบเพื่อใหเกิดการกระจายตัวของสี ซึ่งจะมีทั้งแบบเครื่องปนผสมชนิดที่มีความเร็ว
รอบสูง (High Speed Mixing) และเครื่องปนผสมสีชนิดตางๆ แลวจึงทําการทดสอบความ
ละเอียดของสีที่ได
4) ขั้นตอนการผสมสี (Letting Down)
: เปนการผสมวัตถุดิบที่เปนองคประกอบในการผลิตสีสวนที่เหลือซึ่งเปนของเหลว ไดแก สารยึด
จําพวกกาวลาเท็กซหรือเรซิน สารเติมแตง และตัวทําละลายตางๆ เปนตน
5) ขั้นตอนการปรับเฉดสี (Tinting)
: เปนขั้นตอนของการแตงสีโดยใชแมสี เพื่อใหไดสีหรือเฉดสี และคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการของลูกคามากที่สุด
6) ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control: QC)
: เปนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของสี อาทิ ความหนืด ความหนาแนน ความละเอียด และการเทียบสี เปนตน ดวย
เครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
7) ขั้นตอนการกรองและการบรรจุสี (Filtering and Filling)
: เปนการกรองและการบรรจุสีลงในภาชนะบรรจุที่ผานการตรวจสอบแลว และเปนขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการผลิตสี ไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปพรอมสงจําหนายตอไป

หนาที่ 2.3-19

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

3.4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ

1. สัญญารวมลงทุน
วัตถุประสงคของการเขารวมลงทุน

:

วัตถุประสงคของกองทุนฯ

:

ชื่อสัญญา
คูสัญญา

:
:

วันที่ลงนามสัญญา
ระยะเวลาบังคับใชสัญญา

:
:

จํานวนเงินที่เขารวมลงทุน
จํานวนหุนเพิ่มทุน

:
:

การบริหารงาน

:

สาระสําคัญบางสวนของสัญญา
เกี่ยวกับการเขาจดทะเบียน

:
:

การกําหนดราคา IPO

:

1. เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. เพิ่มภาพลักษณในการดําเนินธุรกิจ
3. สรางความเชื่อมั่นในกับคูคา
1. ใหการสนับสนุนดานการเงินแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs
สัญญารวมลงทุนและสัญญาระหวางผูถือหุน
กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (กองทุนรวม)
และ บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด และผูถือหุนหลัก ซึ่งประกอบดวย
นายสุรพล รุจิกาญจนา นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย นางอัจฉรา โมมินทร
นายอํานาจ สุอุทัย นางสาวชมภร กมลสุทธิ นายโชคชัย เนียมรัตน
นางสาวสยมพร บัวภูมิ นายชัชวาล อัศวกนกศิลป นายทันสิษฐ รุจิกาญจนา
และนางสาววิสสุตา รุจิกาญจนา
17 สิงหาคม 2549
ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2549 แตไมเกินอายุของโครงการของกองทุนรวม
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 หรืออายุของกองทุนรวมที่จะขยายออกไปโดยไดรับ
อนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต.) เวนแตในกรณีที่ผูถือหุนฝายใดฝายหนึ่งขาย
หรือโอนหุนที่ตนถือทั้งหมดในบริษัท ทั้งนี้รวมถึงกรณีบริษัทนําหุนสามัญของ
บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดวย
14,000,000 บาท (สวนเกินจากราคาที่ตราไว เทากับ 4,000,000 บาท)
100,000 หุน (ราคาที่ตราไวตอหุน เทากับ 100 บาท ณ วันที่ 17 สิงหาคม
2549)
กองทุนรวมไมมีนโยบายที่จะมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท แตบริษัท
มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามหนาที่ปฏิบัติที่ระบุไวในสัญญารวมลงทุน
บริษัทตองเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 2 ป นับจากวันที่
กองทุนรวมเขารวมลงทุนในกิจการ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551)
บริษัทและผูถือหุนหลักตกลงที่จะจัดสรรหุนสามัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงหุน
สามัญของบริษัทที่กองทุนรวมถืออยูทั้งหมด ติด Silent Period ตามสัดสวน
การถือครองหุนของผูถือหุนแตละราย รวมทั้งกองทุนรวม
ราคา IPO ตองไมต่ํากวาราคาที่กองทุนรวมเขารวมลงทุน บวกดวย
ผลตอบแทน (Internal Rate of Return หรือ IRR) รอยละ 12 ตอป

หนาที่ 2.3-20

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

นโยบายการขายหุนของกองทุนรวม :
ภายหลังจากการเขาเปนบริษัท
จดทะเบียน
กรณีไมสามารถเขาจดทะเบียน
:
ในตลาดหลักทรัพยฯ ได

:

กรณีผิดสัญญา

:

เงื่อนไขในระหวางการรวมลงทุน

:

:

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมจะพิจารณาจากภาวะตลาดหลักทรัพยฯ ภาวะเศรษฐกิจ
สถานการณทางธุรกิจของบริษัท และนโยบายในขณะนั้นของกองทุนรวม
เปนสําคัญ
ผูถือหุนหลัก ซึ่งประกอบดวย นายสุรพล รุจิกาญจนา
นางเสาวลั ก ษณ โชคอาภรณ ชั ย นางอั จ ฉรา โมมิ น ทร นายอํ า นาจ สุ อุ ทั ย
นางสาวชมภร กมลสุทธิ นายโชคชัย เนียมรัตน นางสาวสยมพร บัวภูมิ
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป นายทันสิษฐ รุจิกาญจนา
และนางสาววิสสุตา รุจิกาญจนา ตกลงที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่กองทุน
รวมถืออยูทั้งหมดจากกองทุนรวมภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 ในราคาที่สูง
กวาระหวางมูลคาทางบัญชี (Book Value) ของงบการเงินเดือนลาสุดกอนการ
ซื้อขาย หรือราคาที่กองทุนรวมเขารวมลงทุนบวกดวยจํานวนเงินที่รวมกันแลว
ทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนรวมเปนรอยละ 12 ตอป
ในกรณีที่ผูถือหุนหลักขางตน ไมซื้อหุนสามัญของบริษัทที่กองทุนรวมถืออยู
ทั้งหมด กองทุนรวมมีสิทธิที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัทที่กองทุนรวมถือ
อยูทั้งหมดใหกับผูลงทุนรายใหม โดยผูถือหุนหลักตกลงใหความรวมมือในการ
หาผูลงทุนรายใหมเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทที่กองทุนรวมถืออยูทั้งหมด
ผูถือหุนหลัก ซึ่งประกอบดวย นายสุรพล รุจิกาญจนา
นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย นางอัจฉรา โมมินทร นายอํานาจ สุอุทัย
นางสาวชมภร กมลสุทธิ นายโชคชัย เนียมรัตน นางสาวสยมพร บัวภูมิ
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป นายทันสิษฐ รุจิกาญจนา
และนางสาววิสสุตา รุจิกาญจนา ตกลงจะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่กองทุน
รวมถื อ อยู ทั้ ง หมดในราคาต อ หุ น ที่ สู ง กว า ระหว า งมู ล ค า ตามบั ญ ชี (Book
Value) บวกกับสวนเพิ่มรอยละ 10 ของมูลคาตามบัญชี หรือราคาที่กองทุน
รวมเขารวมลงทุนบวกดวยผลตอบแทน (Internal Rate of Return หรือ IRR)
ตลอดระยะเวลาการถือหุนของบริษัทในอัตรารอยละ 15 ตอป
การเขารวมเจรจา ทําสัญญา การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา หรือการบอกเลิก
สัญญาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจทางการคาของบริษัทที่สําคัญที่มีมูลคาเปน
จํานวนเงินเกินกวา 5,000,000 บาท เชน สัญญาซื้อขายทรัพยสิน ฯลฯ ทั้งนี้ไม
รวมถึงธุรกรรมทางการคาตามปกติตองผานมติที่ประชุมผูถือหุน
บริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ไมเกิน 3:1
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2. สัญญาการรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีดานการผลิต
2.1 ระหวางบริษัทกับ PPG (หรือ Ameron เดิม)
1) สัญญาเดิม : สัญญาการรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีดานการผลิต โดยการไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิตสี
ปองกันสนิม (หมดระยะเวลาของสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2550)
วันที่ทําสัญญา
: 1 มิถุนายน 2545
คูสัญญา
: Ameron International Corporation (“Ameron”) กับ
บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด (“บริษทั ”)
ภาระหนาที่ของ : - Ameron เปนเจาของ Technology know-how เกี่ยวกับการผลิตและการจําหนาย protective
คูสัญญา
coating เปนผูครอบครองขอมูล สูตร และกระบวนการผลิต รวมทั้งเปนเจาของเครื่องหมาย
การคายี่หอ Amercoat ยี่หอ Dimetcote ยี่หอ Amerlock ยี่หอ Nu Klad ยี่หอ Tideguard และ
ยี่หอ Amershield
- บริษัทเปนผูไดรับอนุญาตใหใช Technology know-how ในการผลิต และใหใชเครื่องหมาย
การคาในการจําหนายสีเคลือบเฉพาะตลาดภายในประเทศไทย
ระยะเวลาผูกพัน : นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใชจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 โดยทาง PPG ไดมีหนังสือ
แจงอนุญาตใหบริษัทสามารถใชเทคโนโลยีและดําเนินการผลิตและจําหนายสีปองกันสนิมได
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
คาลิขสิทธิ์
: รอยละ 5 ของยอดขายสินคาสุทธิ ชําระเปนรายไตรมาสภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
(Royalty Fee)
เงื่อนไขอื่น
: - บริษัทจะตองทําประกันความเสียหายตอการผลิต การจัดเก็บ การจําหนาย และการใชหรือ
ประยุกตใชสินคาในวงเงินประกันความเสียหายไมนอยกวา 0.50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (หา
แสนเหรียญดอลลารสหรัฐ)
- Ameron ไมอนุญาตใหบริษัทมอบสิทธิหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิของ Ameron ตออีก
ทอดหนึ่งได
- กรณีบริษัทผิดนัดชําระใหแก Ameron บริษัทจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 12
ของยอดผิดนัดชําระ นับจากวันที่ผิดนัดชําระถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
- ในชวงระหวางสัญญามีผลบังคับใช และภายใน 3 ปนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา บริษัทยังคง
ตองจัดเก็บขอมูลแยกทุกประเภทไว เผื่อกรณีที่ทาง Ameron ประสงคจะขอดูขอมูล
การบอกเลิก
: 1) คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
สัญญา
2) บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาหลังจาก Ameron ไดมีจดหมายเตือนมาเปนเวลานานถึง 6 เดือน
3) มีการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายในขอบเขตพื้นที่ของบริษัทที่สงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของ Ameron
4) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดเงื่อนไขในสัญญา และไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายใน 30
วันนับจากวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
5) บริษัทไมสามารถจายชําระคาตอบแทนใหแก Ameron ไดตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทาง
Ameron มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
6) บริษัทอยูในสถานะหนี้สินลนพนตัว หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย
หรือมีมติใหปดกิจการ ทาง Ameron มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
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7) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบของรัฐบาลหรือหนวยราชการที่สงผลใหตองมี
การแกไขสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาฝายที่มีการเปลี่ยนแปลงจะตองสงหนังสือแจงใหคูสัญญา
อีกฝายทราบเปนลายลักษณอักษร และจะตองนัดหารือกันภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจง และหากภายใน 60 วันยังไมสามารถหาขอสรุปการแกไขสัญญาหรือคูสัญญา
อีกฝายคัดคานการแกไขสัญญา คูสัญญาอีกฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
8) หาก Ameron พบวาสินคาที่บริษัทผลิตไมไดมาตรฐานที่กําหนด และบริษัทไมสามารถ
ดําเนินการแกไขใหผานมาตรฐานไดภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณ
อักษร ทาง Ameron มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
9) หากมีการโอนขายหุนของผูถือหุนบริษัทมากกวารอยละ 50 ทาง Ameron มีสิทธิบอกเลิก
สัญญา
: สัญญาฉบับนี้อยูภายใตขอบเขตอํานาจกฎหมายของ Delaware มลรัฐ Georgia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : เนื่องจากเมื่อปลายป 2549 ทาง Ameron ไดขายธุรกิจในสวนของ Ameron High Performance Coating Group
ใหแก PPG และ PPG ไมมีนโยบายที่ใหลิขสิทธิ์ (License) เทคโนโลยีการผลิตแกบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทในกลุมของ PPG ซึ่ง PPG
ไดเปลี่ยนแปลงสัญญาจากการใหลิขสิทธิ์ (License) เปนสัญญาสั่งผลิต (Special Manufacturing Agreement) และสัญญา
ใหเปนผูแทนจําหนายสีปองกันสนิมของ PPG ในประเทศไทย (Distributor Agreement) โดยมีระยะเวลานาน 3 ป (ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553) ดังรายละเอียดตามขอ 2)

2) สัญญาใหม : สัญญาสั่งผลิตสีปองกันสนิม (Special Manufacturing Agreement) และสัญญาใหเปนผูแทน
จําหนายสีปองกันสนิมในประเทศไทย (Distributor Agreement) (เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2551)
1. สัญญาสั่งผลิตและจําหนายสินคาใหกับ PPG
วันที่ทําสัญญา
: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550
คูสัญญา
: PPG Coating (Thailand) Co.,Ltd. (“PPG”) กับ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ภาระหนาที่ของ : - PPG ตองแจงปริมาณความตองการซื้อสินคาในแตละปกับบริษัท โดย PPG สงวนสิทธิ์ที่จะ
คูสัญญา
ลดปริมาณการรับซื้อสินคาจากบริษัทได
- บริษัทตองทําการผลิต และจัดสงสินคาใหไดปริมาณตามที่ PPG ตองการภายใน 14 วันนับ
จากวันที่ PPG สั่งผลิต
ระยะเวลาผูกพัน : 3 ป นับจากวันที่ลงนามสัญญา (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553)
เงื่อนไขการชําระ : PPG จะชําระเงินคาผลิตสินคาใหกับบริษัท ตามประเภทและราคาสินคาที่ไดตกลงกันไว โดย
คาผลิต
PPG ตองชําระคาผลิตสินคาใหบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ระบุในใบสงสินคา (Invoice)
เงื่อนไขอื่น
: - PPG จะเปนผูสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต (อาจจะมีการยกเวนเปนบางรายการที่ PPG
อนุญาตใหบริษัทจัดหาวัตถุดิบให โดย PPG จะเปนผูชําระคาวัตถุดิบดังกลาว) และเปนผู
จัดหาบรรจุภัณฑ รวมทั้งเปนผูกําหนดวิธีการบรรจุ และจัดสงสินคาในแตละครั้ง
- บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตที่ไดรับจาก PPG โดยการใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่น
หาก PPG อนุญาต
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- บริษัทจะตองจําหนายสีที่ PPG สั่งผลิตใหกับ PPG รายเดียวเทานั้น
- บริษทั จะตองตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ไดรับจากการสั่งซื้อของ PPG กอนนําเขาสู
กระบวนการผลิต
- ในการสั่งผลิตสินคาแตละครั้ง PPG ตองแจงมายังบริษัทเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยาง
นอย 14 วัน โดยหากบริษัทสงสินคาใหกับ PPG ลาชา ทาง PPG สามารถปฎิเสธการรับสินคา
ดังกลาวไดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด
- บริษัทตองรับผิดชอบตอการสูญเสีย เจือปน หรือการเสื่อมสภาพของสินคา อันเนื่องมาจาก
การรบรรจุ และขนสง
- บริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายดานสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
กระบวนการผลิตสินคาของ PPG
- บริษัทจะตองบรรจุสินคาใหไดตามปริมาณที่ระบุในฉลาก โดยสําหรับขนาดบรรจุภัณฑที่
มากกวา 30 กิโลกรัม บริษัทจะตองบรรจุสินคาใหไดในปริมาณแตกตางกันไมเกิน 0.5%
: 1) คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยฝายที่ตองการจะบอกเลิก จะตองทํา
หนังสือแจงอีกฝายเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 6 เดือน
2) PPG มีสิทธิ์ที่จะเลิกบอกสัญญาได โดยไมมีคาปรับ (Penalty) หาก PPG เชื่อวาบริษัทไม
สามารถดําเนินการผลิตสินคาใหอยูภายใตการควบคุมดานสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยภายในโรงงานที่ดีได
3) หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดเงื่อนไขในสัญญา อีกฝายหนึ่งตองทําหนังสือแจงเตือนเปน
ลายลักษณอักษร โดยหากปญญาดังกลาวไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน ฝาย
ที่ทําหนังสือแจงเตือนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได
4) บริษัทหามสั่งผูผลิตรายอื่น (Subcontract) ผลิตสินคาแทนบริษัท ยกเวนไดรับความ
เห็นชอบจาก PPG
: สัญญาฉบับนี้อยูภายใตขอบเขตอํานาจกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

2. สัญญาใหเปนผูแทนจําหนายสินคาใหกับ PPG
วันที่ทําสัญญา
: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550
คูสัญญา
: PPG Coating (Thailand) Co.,Ltd. (“PPG”) กับ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ภาระหนาที่ของ : - PPG เปนเจาของตราสินคา และผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูดําเนินการจําหนายใหกับ PPG ตาม
คูสัญญา
ประเภทสินคาและราคาที่ระบุในสัญญา
- บริษัทเปนผูไดรับอนุญาตใหจําหนายผลิตภัณฑทกุ ชนิดของ PPG ตามที่ระบุไวในสัญญา
ระยะเวลาผูกพัน : 3 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553)
เงื่อนไขการชําระ : บริษัทจะตองชําระเงินคาสินคาใหกับ PPG ตามประเภทและราคาสินคาที่ระบุไวในสัญญา
คาสินคา
โดยบริษัทตองชําระคาสินคาใหกับ PPG ภายใน 60 วันนับจากวันที่ที่ระบุไวในใบสงของ
เงื่อนไขอื่น
: - บริษัทจะตองมีการสตอกสินคาคงเหลืออยางนอย 30 วัน
หนาที่ 2.3-24

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

การบอกเลิก
สัญญา

ขอบเขตอํานาจ
ของกฎหมาย

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

- บริษัทจะตองไมแสดง และไมจําหนายผลิตภัณฑที่ใชทดแทนหรือแขงขันกับผลิตภัณฑของ
PPG ที่บริษัทไดรับอนุญาตใหจําหนาย
- บริษัทจะตองรวมจัดทําแผนธุรกิจกับ PPG ทุกป ตลอดระยะเวลาผูกพันตามสัญญา
- PPG จะจัดตั้งแผนกบริการลูกคา เพื่อใหบริการแนะนําการใชสี และเพื่อสนับสนุนดานการ
ขายใหกับบริษัท
- บริษัทหามใหสิทธิ์ในการใชตราสินคาของ PPG กับบุคคลที่สาม และหามนําตราสินคา และ
ผลิตภัณฑที่ระบุไวในสัญญาไปดําเนินการอื่นใด นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ และ
การจําหนายผลิตภัณฑของ PPG เทานั้น
: 1) คูสัญญาทั้ง 2 ฝายตกลงบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยฝายที่ตองการจะบอกเลิก จะตองทํา
หนังสือแจงอีกฝายเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 6 เดือน
2) กรณีบริษัทอยูในสถานะหนี้สินลนพนตัว หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือถูกพิทักษ
ทรัพย หรือมีมติใหปดกิจการ ทาง PPG มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา
3) หากมีการโอนหรือขายหุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ทาง PPG มีสิทธิ์บอกเลิก
สัญญา
: - สัญญาฉบับนี้อยูภายใตขอบเขตอํานาจกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
- กรณีเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับการคงอยูและ/หรือการบอกเลิกสัญญา จะมีการพิจารณาโดยคณะ
อนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร ภายใตกฎ SIAC Rules (The Arbitration Rules of the
Singapore International Arbitration Centre)

หมายเหตุ: - กรณีหากเกิดการเลื่อนการดําเนินการหรือการบังคับใชตามสัญญาฉบับใหม บริษัทจะไดรับอนุญาตจาก
PPG ใหสามารถผลิตและจําหนายสีปองกันสนิมไดตามเงื่อนไขการขยายระยะเวลาตออายุจากสัญญา
ฉบับเดิม จนกวาบริษัทจะสามารถดําเนินการตามสัญญาฉบับใหมได ดังนั้นหากเกิดการเลื่อนการบังคับ
ใชของสัญญาฉบับใหม จึงไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับบริษัทแตอยางใด
- คาตอบแทนของสัญญาฉบับใหมสามารถดูไดตามตารางสรุปสาระสําคัญโดยเปรียบเทียบระหวาง
สัญญาตามหนา 2.3-26

หนาที่ 2.3-25

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปสาระสําคัญโดยเปรียบเทียบระหวางสัญญาที่บริษัททํากับ PPG ฉบับเดิม และฉบับใหม
PPG (หรือ Ameron เดิม)
สัญญาเดิม (Ameron)
สัญญาใหม (PPG)
1. สัญญาสั่งผลิต
1. คาลิขสิทธิ์รอยละ 5 ของยอดขายสีปองกันสนิม
1.1 คาผลิตสีจาก PPG /1 แบงออกเปน 5 ประเภทโดยมีคา
2. ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 30
ผลิตสีที่แตกตางกันตามความยุงยากในการผลิต ไดแก
พฤศจิกายน 2549 โดยทาง PPG ไดมีหนังสือแจง
1.1.1 สีทับหนา
อนุญาตใหบริษัทสามารถใชเทคโนโลยีและ
1.2.1 น้ํายา Part B
ดําเนินการผลิตและจําหนายสีปองกันสนิมไดถึง
1.3.1 สีรองพื้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
1.4.1 ทินเนอร
1.5.1 คาติดฉลาก
1.2 ระยะเวลาสัญญา 3 ป เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1.3 PPG จะเปนผูจายชําระคาวัตถุดิบทั้งหมด โดยในการ
จัดหาวัตถุดิบจะดําเนินการรวมกับบริษัท
2. สัญญาใหเปนผูแทนจําหนาย
1. PPG จะจําหนายสีปองกันสนิมที่บริษัทผลิตไดใหแก
บริษัทในราคาตนทุน ซึ่งเทากับคาวัตถุดิบบวกดวยคาแรง
ในการผลิต และบวกเพิ่มดวยอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอย
ละ 15 โดยมีสวนหักคืน (Rebate) รอยละ 2 ในกรณีที่
บริษัทสามารถจําหนายสีปองกันสนิมไดตามมูลคาที่
กําหนดไว
2. PPG จะขายสินคาที่สั่งบริษัทผลิตใหกับบริษัทเทานั้น
3. PPG จะไมแตงตั้งผูแทนจําหนายรายอื่นในประเทศไทย
หาก PPG ตองการแตงตั้งผูแทนรายอื่นเพิ่ม PPG ตอง
แจงใหบริษัททราบลวงหนา
4. ระยะเวลาสัญญา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
หมายเหตุ: /1 - การใชสีเพื่อทาบนพื้นผิวตางๆ จะประกอบไปดวย สีทับหนา (สีสันตางๆ) และสีรองพื้น โดยสีทั้งสองประเภทจะ
ประกอบดวยน้ํายา Part A และน้ํายา Part B โดยน้ํายา Part A เปนเนื้อสี (ซึง่ มีสีหรือไมมีสีก็ได) และน้ํายา Part B เปน
สารเคมีที่ทําหนาที่เปนตัวเรงใหสีแหงเร็ว โดยสีแตละประเภทจะมีสัดสวนทางเคมีระหวางน้ํายา Part A และน้ํายา Part
B แตกตางกันไปตามคุณสมบัติของสีแตละประเภท

หนาที่ 2.3-26

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

2.2 สัญญาระหวางบริษัทกับ Wattyl (สัญญาการรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีดานการผลิต)
วันที่ทําสัญญา
: 14 ตุลาคม 2545
คูสัญญา
: Wattyl Australia Pty Limited (“Wattyl”) กับ
บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จํากัด (“บริษัท”)
ภาระหนาที่ของ : - Wattyl เปนผูคิดคน พัฒนา ผลิต ทําการตลาด และจําหนายสินคาเกี่ยวกับสีวัททิลที่ผลิตและ
คูสัญญา
จําหนายในประเทศไทย รวมทั้งเปนเจาของสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสินคา รูปแบบ
เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ ขอมูลที่เปนความลับ สิทธิ์ในการใชชื่อ “WATTYL” และอื่นๆ (รวม
เรียกวาทรัพยสินทางปญญา)
- บริษัทเปนผูไดรับอนุญาตใหใชทรัพยสินทางปญญาของ Wattyl ในการผลิต กระจายสินคา
และจําหนายสินคาเฉพาะตลาดภายในประเทศไทย รวมทั้งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัด
จําหนายสินคายี่หอ Wattyl ยี่หอ Wasser และยี่หอ Granosite แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
ระยะเวลาผูกพัน : 5 ป นับจากวันที่ลงนามสัญญา (14 ต.ค. 45 ถึง 13 ต.ค. 50)
ภายใน 6 เดือนกอนครบกําหนดอายุสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถสงหนังสือแจง
ความประสงคขอตออายุสัญญาออกไป ซึ่งจะสามารถตออายุสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป
คาลิขสิทธิ์
: รอยละ 2 ของยอดขายสินคาสุทธิ ชําระเปนรายไตรมาสภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
หรือภายใน 14 วันนับจากวันที่สัญญาถูกยกเลิก
(Royalty Fee)
เงื่อนไขอื่น
: - คูสัญญาจะตองลงนามใน Share Sale Agreement ใหเปนที่เรียบรอย (เงื่อนไขบังคับกอน)
- บริษัทจะตองทําประกันความเสียหายตอการผลิต และการจําหนายสินคาในวงเงินประกัน
ความเสียหายไมนอยกวา 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
- กรณีบริษัทผิดนัดชําระใหแก Wattyl บริษัทจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 10
ของยอดผิดนัดชําระ นับจากวันที่ผิดนัดชําระถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
- บริษัทจะตองอนุญาตใหเจาหนาที่ฝายบัญชีหรือผูสอบบัญชีของ Wattyl เขาไปตรวจสอบ
ขอมูลบัญชี และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูลดังกลาว
- ทาง Wattyl จะแจงมายังบริษัทเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 10 วันทําการ หาก Wattyl
ประสงคใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตทําการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้หากยอดขาย
สินคาสุทธิมากกวายอดขายที่บริษัทแจงไปยัง Wattyl ทุกสิ้นไตรมาสเกินกวารอยละ 7 บริษัท
จะตองดําเนินการดังนี้
1) บริษัทจะตองรับผิดชอบชําระคาตรวจสอบบัญชีใหแก Wattyl
2) บริษัทจะตองปรับปรุงบัญชียอดขายสุทธิรายไตรมาส
3) บริษัทจะตองชําระเงินคาลิขสิทธิ์สวนตางพรอมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
- ในชวงระหวางสัญญามีผลบังคับใช และภายใน 7 ปนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา บริษัทยังคง
ตองจัดเก็บขอมูลแยกทุกประเภทไว เผื่อกรณีที่ทาง Wattyl ประสงคจะขอดูขอมูล
การบอกเลิก
: 1) บริษัทผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญา และไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายใน 30 วัน
สัญญา
นับจากวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจาก Wattyl
2) บริษัทผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญาซ้ําแลวซ้ําอีก
3) ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทมีการกระทําที่ไมเหมาะสม ซึ่งสงผลกระทบเสียหายตอชื่อ
หนาที่ 2.3-27

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

ขอบเขตอํานาจ
ของกฎหมาย

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

กูดวิลล ชื่อเสียง หรือผลประโยชน ของ Wattyl
4) – กรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ, มีการโอนหุนมากกวารอยละ 30 ภายใน 1 ป
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารของบริษัท โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก Wattyl เปน
ลายลักษณอักษร หรือ
- บริษัทขอเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ หรือขอชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือ
- บริษัทถูกพิทักษทรัพย หรือ
- ผูบริหารบริษัทมีความขัดแยงกันภายใน ซึ่งทาง Wattyl มีความเห็นวาความขัดแยง
ดังกลาวสงผลเสียหายตอบริษัท
5) บริษัทไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางปกติ
6) บริษัทไมสามารถจายชําระคาตอบแทนใหแก Wattyl ไดตามเงื่อนไข
7) บริษัทโอนสิทธิหรือขายสิทธิที่บริษัทไดรับตามสัญญาฉบับนี้ใหแกบุคคลอื่น
8) บริษัทกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของ Wattyl
: สัญญาฉบับนี้อยูภายใตขอบเขตอํานาจกฎหมายของรัฐ New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีย

หมายเหตุ : ปจจุบันบริษัทไดตอสัญญาออกไปอีก 3 ป เปนที่เรียบรอยแลว
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3.5

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลิตภัณฑสี เปนผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบสําคัญที่ใชในการผลิตเปนสารเคมีที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อาทิ การเกิดมลภาวะทางน้ํา (น้ําเสีย) ขยะปฏิกูลหรือวัสดุใชแลวที่อาจเปนอันตราย ฝุนและกลิ่นไอสารเคมี รวมทั้งเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัย แตอยางไรก็ตาม ที่ตั้งของบริษัทอยูในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีขอปฏิบัติและมาตรการปองกันผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่บังคับใชอยู นอกจากนี้บริษัทไดมุงเนนและใหความสําคัญกับการปฏิบัติเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและสม่ําเสมอมาโดยตลอด โดยมีการใหความรูและฝกอบรมกับพนักงาน รวมทั้งมีขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับระเบียบการทํางาน และขอควรระมัดระวังในการปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และโอกาสที่จะเกิด
อันตรายจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ที่ผานมา บริษัทไดมีแผนงานและผลการตรวจสอบเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
รวมทั้งผลการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่ควบคุม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงาน
ดานสิ่งแวดลอมตางๆ ดังนี้
แผนการ
ผลการตรวจสอบ
รายการ
ขอกําหนด
หนวยงานควบคุม
ตรวจสอบ
ลาสุด
(ครั้งตอป)
น้ําเสีย
ดําเนินการบําบัดนําเสีย เบื้องตน เก็บ
12
ผานตามเกณฑ
การนิคม
ตัวอยางวิเคราะหโดยบริษัท โกลบอล
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมแหง
เอ็นไวรอลเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด
ประเทศไทย
ตามประกาศนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ที่ 45/2541 เรื่องหลักเกณฑ
การระบายน้ําทิ้งฯ
ขยะทั่วไป
ยื่นขออนุญาตปละ 1 ครั้ง
1
อนุญาต
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบางปู
ขยะอันตราย ดําเนินการตามประกาศ อก. พ.ศ.2548
1
อนุญาต
กรมโรงงาน
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใช
อุตสาหกรรม
แลว โดยยื่นขออนุญาตปละ 1 ครั้ง
กลิ่นไอ
ดําเนินการตรวจวัด ตามประกาศของ
2
ผาน
กรมสวัสดิการ
สารเคมี
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 103
คุมครองแรงงาน
แสง
ดําเนินการตรวจวัด ตามประกาศของ
2
ผาน
กรมสวัสดิการ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 103
คุมครองแรงงาน
ฝุน
ดําเนินการตรวจวัด ตามประกาศของ
2
ผาน
กรมสวัสดิการ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 103
คุมครองแรงงาน
เสียง
ดําเนินการตรวจวัด ตามประกาศของ
2
ผาน
กรมสวัสดิการ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 103
คุมครองแรงงาน
ซอมไฟไหม ดําเนินการตรวจวัด ตามประกาศของ
1
ผาน
กรมสวัสดิการ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 103
คุมครองแรงงาน
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รายการ
สารเคมีหก
รั่วไหล
ประเมิน
ความเสี่ยง

ยุทธภัณฑ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

แผนการ
ตรวจสอบ
(ครั้งตอป)
1

ขอกําหนด
ดําเนินการตามแผนฉุกเฉินที่กําหนด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่
3 พ.ศ.2542 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน
2542 เรื่องมาตรการคุมครองความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน
ขออนุญาตตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ปละ 1
ครั้ง

ผลการตรวจสอบ
ลาสุด
ผาน

1

ดําเนินการแลว

1

อนุญาต

หนวยงานควบคุม
กรมสวัสดิการ
คุมครองแรงงาน
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กระทรวงกลาโหม

ปจจุบัน นโยบายของบริษัท จะมุงเนนการผลิตสีคุณภาพสูง ซึ่งคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
โดยบริษัทไดทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสี ใหมีการใชเนื้อสีมากขึ้น และลดการใชสาร Solvent โดยจะใชนํ้าเปนสาร
ทดแทน Solvent ใหมากที่สุด ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานมลภาวะทางกลิ่นและน้ําเสียได นอกจากนี้
บริษัทไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดทําโครงการตางๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
อนุรักษพลังงานของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โครงการ Value Engineering (VE) ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ รวมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT)
ของศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โครงการ Green Partner ของบริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จํากัด และ โครงการ ISO 14001 โดยรวมกับ
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและสถาบันเพิ่มผลผลิตไทย ซึ่งกําลังเริ่มโครงการ คาดวาจะแลวเสร็จภายในตนป 2551
ซึ่งโครงการนี้จะทําใหการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

งานที่ยังไมไดสง มอบ
-ไมมี-
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