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Company Background

EPS (B.)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตังบริษัทเมือวันที 9 กุมภาพั นธ์ 2525 เพื อดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสําหรับใช้ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กทีใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ โดยมีรายละเอียดดังนี
สีปองกันสนิม ใช้เทคโนโลยีของ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPRORATION ประเทศสหรัฐอเมริกา
ใช้สําหรับทาโครงสร้างเหล็ก เพื อปองกันสนิม และทนทานต่อมลภาวะให้มีอายุการใช้งานทียาวนาน เช่น ใช้ใน
แท่นขุดเจาะก๊าซ ของบริษัทเชฟรอนในอ่าวไทย โรงผลิตปโตรเคมีของบริษัทในเครือ ป.ต.ท. โรงผลิตไฟฟา
ของการไฟฟา ฝายผลิต โรงกลันนํามันไทยออยล์ และคลังนํามัน บมจ.เชือเพลิงการบินกรุงเทพ เปนต้น
สีทาอาคาร บริษัทได้พัฒนาและคิดค้นสีทาอาคารเพื อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และใช้
เทคโนโลยีบางส่วนของ VALSPAR ประเทศออสเตรเลีย ใช้สําหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และสํานักงานทัวไป
เพื อให้เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์ต่างๆ ทนเชือราทังภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด
ล้างสิงสกปรกได้ง่าย สามารถสะท้อนความร้อนเพื อประหยัดพลังงาน สีทีไร้กลินทีใช้ทาภายในโดยไม่สร้าง
อาการแพ้ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย
สีทาไม้ เปนสีทีใช้สําหรับเคลือบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้งานจริง ซึงโดยทัวไปมัก
ใช้เคลือบหลายชันเพื อให้ได้คุณสมบัติทีต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เปนเงา ทนทานต่อสารเคมีทีมีใน
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด จําหน่ายให้กับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ และผู้รับเหมาตกแต่งภายใน
สีอุตสาหกรรม (Industrial Coatings) เปนสีทีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น โรงงานผลิตชินส่วน
รถยนต์ และเสาโทรคมนาคม เปนต้น
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2.03
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55.6%
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Key Development of Company
2018
2018

บริษัทลงทุนในบริษัท IGEN Engineering Company Limited “IGE” จํานวน 14% และ
เพิ มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 403,430,170.50 บาท
บริษัทได้ดําเนินการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญครังที2 (DIMET-W2) แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทไม่เกิน 268,953,447 หน่วย

Revenue Structure

3M/2019

สีเคลือบไม้/สีอุตสาหรรม (Timber/Industrial Coatings)
สีทาอาคาร (Decorative Paints)
สีทนความร้อน (OEM)

นายชินชัย ลีนะบรรจง (11.8%)

(มหาชน) (25.0%)

LGT BANK (SINGAPORE)
LTD (5.4%)

น.ส. สายฝน แสนสี (2.2%)

%

3M/2018

%

2018

%

2017

%

8.85

14.21

8.69

11.73

44.09

16.03

92.90

31.34

23.63

37.94

26.21

35.39

95.60

34.76

100.97

34.06

3.24

5.20

7.03

9.49

20.39

5.26

25.41

7.76

26.56

42.65

32.14

43.39

112.54

40.92

76.48

25.80

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (55.6%)

Financial Ratios
3M/2019

(Unit : MB)

รอบบัญชี : 30 พ.ย.

สีปองกันสนิม (Protective Coatings)

บริษัท เอือวิทยา จํากัด

3M/2018

2018

2017

ROE (%)

-20.05

-21.29

-39.36

-18.49

ROA (%)

-13.85

-12.46

-20.30

-11.28

0.23

0.85

0.98

0.70

GP Margin (%)

19.54

21.83

18.14

23.06

EBIT Margin (%)

-18.21

-5.97

-12.85

-7.73

NP Margin (%)

-17.58

-6.01

-13.72

-7.53

D/E (x)

Business Plan
บริษัทฯ เปนผู้นําด้านการผลิตและจําหน่าย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจาก CARBOLINE และ VALSPAR ซึงผู้นําด้าน
ผลิตและจําหน่ายสีลําดับ 1 และ 5 ของโลก ซึงบริษัทฯ กําหนดกลยุทธ์หลัก (Core Strategy) เพื อการแข่งขันระยะ
ยาวดังต่อไปนี
มุ่งมันสร้างความสําเร็จของลูกค้า บริษัทฯ ไม่ได้เปนเพี ยงผู้ผลิตและขายสีเท่านัน แต่เราจะดูแลลูกค้าอย่างใกล้
ชิดด้วยทีมขายเทคนิค โดยมุ่งสู่ความสําเร็จในงานของลูกค้าเปนหลัก ซึงบริษัทฯ ได้ปฏิบัติมาต่อเนืองตลอด
36 ปของการก่อตังบริษัทฯ
สร้างแบรนด์ทีแข็งแกร่งและขยายโครงข่ายของคู่ค้าคุณภาพด้วยเทคโนโลยีจาก CARBOLINE และ
VALSPAR บริษัท และ R&D จะพั ฒนาสินค้าทีมีความแตกต่างและมีคุณภาพสู่ตลาดอย่างต่อเนือง
พัฒนาทีมงานทุกด้านของบริษัทฯ โดยมุ่งมันว่าบุคลากรขององค์กรทีมีคุณภาพจะส่งผ่านสินค้าและบริการทีดี
ให้ลูกค้าในทุกมิติ
ไม่หยุดยังในการเปนผู้นําด้านนวัตกรรมการให้บริการเฉพาะด้านและเปนมิตรกับสิงแวดล้อม
ดําเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิต คลังสินค้า และสถานทีเพื อรองรับยอดขายจากการขยายฐาน
ลูกค้าและให้สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายสิงแวดล้อม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2015
ปรับปรุงและพิ จารณาระบบและกระบวนการผลิต รวมทังการจัดซือจัดหาวัตถุดิบและวัสดุทีใช้ในการผลิต
พัฒนาตลาดและขยายช่องทางการจัดจําหน่าย รวมทังคลังสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเปาหมายให้มากขึน
พัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามทีบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

Investment Highlight

Capital Structure

(Unit : MB)

3M/2019

3M/2018

2018

2017

Current Liabilities

76.15

84.99

76.53

71.55

Non-Current Liabilities

3.69

6.87

3.66

7.01

339.97

107.64

82.17

112.17

Shareholders' Equity

Company Structure

Company Image

บริษัทฯ มีฐานลูกค้ากลุ่มหลักทีให้บริการกันมายาวนานเปนลูกค้าประจํา เนืองจากลูกค้ามีความเชือมันในด้าน
บริการหลังการขาย จึงมีฐานรายได้ต่อเนืองในกลุ่มนี ซึงเปนลูกค้าคุณภาพ เช่น บริษัทฯ ในกลุ่มปตท. เชฟ
รอน เปนต้น
บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการผลิต จากบริษัทฯ ชันนําของโลก (CARBOLINE และ VALSPAR) ซึงมีการพั ฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนือง ทําให้เปนผู้นําด้านคุณภาพอย่างแท้จริง
บริษัทฯ กําลังขยายโครงข่ายการตลาด พร้อมการสร้างแบรนด์ ไปพร้อมกับการเจาะกลุ่มเปาหมายเฉพาะ เช่น
สีไร้กลินสําหรับโรงพยาบาล, สีคุณภาพสูงเหมาะกับการใช้ทีรีสอร์ทบริเวณใกล้ทะเล เปนต้น ซึงเปนการสร้าง
โครงสร้างระยะยาว

Risk Factor
ความเสียงจากการพึ งพิ งเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ บริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชันนําของโลกทีประกอบธุรกิจมานานกว่า 100 ป ได้แก่ VALSPAR และ
CARBOLINE ซึงบริษัทมีสัญญาการให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและให้ลิขสิทธิการใช้เทคโนโลยี
อย่างต่อเนือง นอกจากนี บริษัทยังมีทีมงานวิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์สี (R&D) ประเภทต่างๆ ซึงปจจุบัน
บริษัทได้จดลิขสิทธิตราสินค้า (Brand Name) ของบริษัทเองเพื อขยายช่องทางการขายและลดความเสียง
จากการพึ งพิ งเทคโนโลยี
การชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง กอรปกับสภาวะเศรษฐกิจของทังในประเทศและต่างประเทศอยู่ใน
สภาวะหดตัวลงทําให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ลดลง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ
ตํากว่าปทีผ่านมา อย่างไรก็ตามราคานํามันมีการปรับตัวขึน ดีกว่าปทีผ่านมา ทําให้สํญญาณการลงทุนด้านการ
ก่อสร้างกลุ่มเปาหมายหลักดีขึน ทําให้มีแนวโน้มการใช้สีเพิ มขึน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกระจายความ
เสียง โดยการเจาะกลุ่มเปาหมายลูกค้าใหม่ เพื อลดผลกระทบดังกล่าวอีกทางหนึงด้วย
ความเสียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ อันเนืองมาจากการปรับตัวเพิ มขึนของต้นทุนวัตถุดิบ ซึง
วัตถุดิบทีใช้ในการผลิตของบริษัทส่วนใหญ่เปนวัตถุดิบทีมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศ จัดว่าเปนเคมีภัณฑ์ทีมี
ความเกียวเนืองกับราคานํามันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ปโตรเคมีของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความ
สําคัญกับการวางแผนและการบริหารการจัดซือผลิตภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทังการบริหาร
ระบบขนส่ง เพื อควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทังค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท

Awards and Recognition
มอก. 1123-2555 สีรองพื นสําหรับงานปูน
มอก. 272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทัวไป
มอก. 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
มอก.327-2553 สีเคลือบเงาแอลคิด (เฉดสีขาว สีเหลือง สีดํา และสีน้เงิน)
มอก.1048-2551 สีอีพ็อกซีสําหรับเคลือบ ท่อเหล็กกล้าส่งนําบริโภค
มอก.2625-2557 สีเคลือบแอลคีด (เฉพาะด้านความปลอดภัย)
สีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสําหรับสีทาผนังอาคาร DIMET THERMOFLEX SHIELD
ISO 9001:2015 เลขที TH008180 & NAC Cert No.TH008217 โดย BUREAU VERITAS และฉลาก
เขียว TGL-4-R4-14 (Thai Green Label)
CAC Certification Award
Disclaimer : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนเพื อใช้เปนข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อชีชวนหรือจูงใจให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพิ นิจในการนํา
ข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ มเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ทีรายงาน 56-1 รายงานประจําป หรือ
สารสนเทศทีบริษัทได้แจ้งผ่านสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทังห้าม
มิให้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารดังกล่าวไปทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

