แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ประเภททรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

การใชงาน

1. ที่ดิน

เปนเจาของ

ที่ตั้งอาคารโรงงาน

2. อาคารสิ่งปลูกสราง

เปนเจาของ

อาคารโรงงาน
และสํานักงาน

3. เครื่องจักรและอุปกรณ

เปนเจาของ

เครื่องจักรและอุปกรณ
ที่ใชในการผลิต

4. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน (สํานักงาน)
5. ยานพาหนะ
6. งานระหวางกอสราง และอุปกรณระหวางติดตั้ง

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

หนาที่ 2.5-1

มูลคาตามบัญชี
(บาท)
ณ 30 มิ.ย. 50
16,470,500.00

มูลคาตามบัญชี
ภาระผูกพัน
(บาท)
ณ 30 ก.ย. 50
16,470,500.00 - ที่ดิน โฉนดเลขที่ 85930 ตั้งอยูทนี่ ิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย 1 ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 6-1-80 ไร ติดภาระจํานอง
พรอมอาคารสิ่งปลูกสรางตามขอ 2. มูลคาจํานองรวม
37.0 ลานบาท กับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาสํานักสวนมะลิ
10,173,820.82
9,799,180.82 - อาคารสิ่งปลูกสราง ตั้งอยูทนี่ ิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย
1 ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ติดภาระจํานองรวมกับที่ดินตามขอ 1. กับ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสวน
มะลิ
3,537,674.72
4,017,398.21 - เครื่องจักรจํานวน 20 รายการ ติดภาระจํานอง มูลคา
จํานอง 2.0 ลานบาท กับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาสํานักสวนมะลิ
3,153,757.62
3,133,583.54
- ไมมี 3,987,175.86
3,648,307.24
- ไมมี 1,265,242.49
555,764.24
- ไมมี 38,588,171.51 37,624,734.05

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

5.2 สัญญา
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน

:
:
:
:

ความคุมครอง

:

ระยะเวลาประกันภัย
:
วงเงินประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง/ความรับผิดชอบ

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
:
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน
ความคุมครอง

:
:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
วงเงินประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :

001-07-5IAR-002063
บริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Property All Risk Policy Schedule)
อาคารสิ่งปลูกสราง เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน สตอกสินคา
เครื่องใช เครื่องตกแตงตางๆ รวมถึงทรัพยสินอื่นๆ ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 602 หมูที่
2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
คุมครองความเสียหายที่เกิดตอทรัพยสินของบริษัท
รวมถึงการสูญเสีย
โอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Business Interruption)
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
221,000,000 บาท (สองรอยยี่สิบเอ็ดลานบาทถวน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักสวนมะลิ
001-07-5PRO-002001
บริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด
ประกันความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก
รับผิดชอบตอทรัพยสินและชีวิตของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการ
กระทําใดๆ ของบริษัท
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
270,000,000 บาท (สองรอยเจ็ดสิบลานบาทถวน)
บุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําการใดๆ ของบริษัท
24616147
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันการขนสงสินคาในประเทศ (Inland Transit Insurance)
สินคาทุกชนิดที่เปนสินคาปกติของบริษัท
คุมครองการขนสงสินคาของบริษัท ทั้งการขนสงจากพาหนะของบริษัทเอง
และ/หรือการวาจางภายนอกดําเนินการขนสง โดยครอบคลุมการขนสงทั้ง
ทางน้ําและทางบกภายในประเทศ
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
159,000,000 บาท (หนึ่งรอยหาสิบเกาลานบาทถวน)
บริษัท

หนาที่ 2.5-2

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
วงเงินประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
:
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง

:
:
:
:

:

:

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

84600933
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันภัยคอมพิวเตอร (Computer (Material Damage) Insurance)
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพของบริษัท ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 602 หมูที่ 2 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และคอมพิวเตอรโนตบุค (คอมพิวเตอร
ที่สามารถพกพาออกนอกสถานที่ได) ของบริษัท ซึ่งไมไดตั้งอยูเลขที่ 602
หมูที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
1,370,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
บริษัท
64002158
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันภัยอุบัติภัย (Contingency Insurance)
โทรศัพทเคลื่อนที่ และกลองถายรูปที่ใชในหองทดลองเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน)
บริษัท
67600933
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันภัยสําหรับเงิน (Money Insurance)
คุมครองความสูญเสียของเงิน ซึ่งอยูเลขที่ 602 หมูที่ 2 นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ อันเนื่องมาจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือความ
พยายามกระทําการดังกลาว
คุมครองความสูญเสียของเงินภายในตูนิรภัยหรือหองนิรภัย อันเนื่องมาจาก
การโจรกรรมเงินจากตูนิรภัยหรือหองนิรภัย หรือความพยายามกระทําการ
ดังกลาว
คุมครองความสูญเสียของเงินที่ไมไดอยูในเลขที่ 602 หมูที่ 2 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง

หนาที่ 2.5-3
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:

:
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
วงเงินประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง

:
:
:
:

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือขณะที่ทําการขนสงภายในประเทศ
ไทย
คุมครองความเสียหายของตูนิรภัยหรือหองนิรภัย และตัวอาคาร ซึ่งตั้งอยู
เลขที่ 602 หมูที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปู
ใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อันเกิดจากการชิง
ทรัพย ปลนทรัพย การโจรกรรมเงินจากตูนิรภัย หองนิรภัย หรือความ
พยายามกระทําการดังกลาว
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)
บริษัท
61200378
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันภัยความซื่อสัตย (Fidelity Guarantee Insurance)
คุมครองความเสียหายที่เกิดจากการฉอโกงทรัพยสินของบริษัท โดย
พนักงานของบริษัท
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
บริษัท

ระยะเวลาประกันภัย
:
วงเงินประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :

07-31327363
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันภัยรถยนต
รับผิดชอบตอบุคคลภายนอก กรณีเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
และทรัพยสิน
รับผิดชอบตอรถยนตที่เสียหาย สูญหาย ไฟไหม
คุมครองอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
สําหรับผูขับขี่ รวมทั้งคารักษาพยาบาล
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
2,460,000 บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นบาทถวน)
บริษัท ผูขับขี่รถยนตของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย

กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย

07-31310491
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันภัยรถยนต

:
:

:
:
:

หนาที่ 2.5-4

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

ความคุมครอง

:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
:
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
วงเงินประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง

:
:
:
:

ระยะเวลาประกันภัย
:
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม :

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

รับผิดชอบตอบุคคลภายนอก กรณีเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
และทรัพยสิน
รับผิดชอบตอรถยนตที่เสียหาย สูญหาย ไฟไหม
คุมครองอุบัติเหตุสวนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
สําหรับผูขับขี่ รวมทั้งคารักษาพยาบาล
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
1,240,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน)
บริษัท ผูขับขี่รถยนตของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย
07-50103624
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม
คุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน สําหรับ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
33,600,000 บาท (สามสิบสามลานหกแสนบาทถวน)
ทายาททางกฎหมายของผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
GL GT 00658-L, GHS GT 02495-H
บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด
ประกันภัยหมู (ประเภทประกันสุขภาพ)
คุมครองผูบริหารและพนักงานของบริษัท กรณีเจ็บปวยหรือไดรับอันตราย
จากการทํางาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

5.3 สินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 (งวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551) บริษัทมี
รายการสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิเทากับ 961,074.17 บาท (เกาแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค) และ
900,531.38 บาท (เกาแสนหารอยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค) ตามลําดับ โดยรายการดังกลาวไดแก ซอฟทแวร
คอมพิวเตอร เกี่ยวกับโปรแกรมดานบัญชี ดานการผลิตและจัดซื้อ
5.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 (งวด 3 เดือนแรกของงวดบัญชีป 2551) บริษัทมี
บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ อันเนื่องมาจากการลงทุนในบริษัทดังกลาว จํานวน 2 บริษัท ไดแก ACCT และ
SUNCOAT โดยบริษัทมีเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิ์และหุนสามัญของ ACCT ตามวิธีสวนไดเสียคิดเปนมูลคาเทากับ
1,999,200 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) แบงเปนเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธเทากับ 51,000
บาท (หาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) และเงินลงทุนในหุนสามัญเทากับ 1,948,200 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นแปดพันสอง
รอยบาทถวน) และมีเงินลงทุนในหุนสามัญของ SUNCOAT ตามวิธีทุนเทากับ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) โดยมี
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของทั้งหมดคิดเปนรอยละ 1.02 ของสินทรัพยรวมของบริษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคลองทาง
การเงินของบริษัทอยางรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ
และโครงการลงทุนแตละโครงการจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจ
การอนุมัติที่กําหนดไว ซึ่งบริษัทมีนโยบายสงกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัท เขาไปเปนกรรมการสวนใหญในบริษัท
ยอย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่สําคัญของบริษัทดังกลาว
ในกรณีบริษัทที่เกี่ยวของ บริษัทจะไมไดเขาไปควบคุมดูแลการบริหารจัดการโดยตรง และจะทําการติดตามผลการ
ดําเนินงานในฐานะผูถือหุนทั่วไป แตทั้งนี้ บริษัทยังไมมีนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของใน
ระยะเวลาอันใกลนี้

หนาที่ 2.5-6

