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สาสน์จากประธานกรรมการ 

  

 
 
 
 ตลอดปี 2550 ทีผ่า่นมานบัวา่เป็นชว่งเวลาทีท่า้ทายสาํหรบัผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมเคมใีนประเทศไทย นอกจากภาวะราคาน้ํามนัทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
แลว้ บรรยากาศทางการเมอืงกอ็ยูใ่นชว่งชะงกังนักวา่จะไดร้ฐับาลทีม่าจากการ
เลอืกตัง้  หลายโครงการทีภ่าครฐัลงทุนตอ้งหยุดรอการตดัสนิใจของรฐับาลใหม ่ 
ในขณะทีก่ฏระเบยีบดา้นการจดัการสารเคมกีม็กีารประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเพิม่ 
ขึน้ทุกปี  ดงันัน้การผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพและราคาทีส่ามารถแขง่ขนัไดอ้าจไม่
เพยีงพอทีจ่ะทาํใหธุ้รกจิยัง่ยนืไดอ้กีต่อไป การเตรยีมพรอ้มกบัความเปลีย่นแปลง
ของโลกเป็นสิง่จาํเป็นเพือ่รองรบัในโลกธุรกจิทีไ่รพ้รมแดน  โดยเฉพาะเมือ่การ
เจรจา FTA มกีารตกลงอยา่งเตม็รปูแบบ  
             
 บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติสอุีตสาหกรรมเป็น
หลกั  ลกูคา้ของบรษิทัสว่นใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์  อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมสิง่พมิพ ์  แมว้า่ตลาดรถจกัรยานยนตจ์ะไดร้บัผลกระทบจาก
กาํลงัการซือ้ภายในประเทศทีถ่ดถอย  อยา่งไรกด็ ีบรษิทัสามารถเพิม่สว่นแบง่ตลาด
ในทุกสายผลติภณัฑ ์  ทาํใหบ้รษิทัมอีตัราการเตบิโตโดยรวมสงูกวา่อตัราการเตบิโต
โดยรวมของเศรษฐกจิของประเทศ  และสามารถรกัษาการเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองไดใ้น
ชว่งเวลาทีท่า้ทาย 
 

  บรษิทัมกีารลงทนุอยา่งต่อเน่ืองทัง้ดา้นพฒันาบุคลากร เครือ่งมอืทดสอบและเครือ่งจกัร ตลอดจนการ
เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบักฏระเบยีบการจดัการสารเคม ี  และรองรบัการขยายตวัทีเ่พิม่มากขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในอาเซยีน   
 

 กระผมขอขอบพระคณุคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัทีไ่ดมุ้ง่มัน่ทุม่เทใหบ้รษิทัเดนิไปขา้งหน้า
อยา่งมัน่คงและรว่มมอืให ้อซีึน่ เพน้ท ์เป็นบรษิทัของคนไทยทีก่า้วสูม่าตรฐานระดบัสากล  ขอขอบคุณลกูคา้ผูม้อุีปการคุณ 
รวมทัง้คูค่า้ทีม่คีวามรว่มมอืทางธุรกจิมายาวนาน BASF Coating Japan, Origin Electric, INX Inc. USA, Watson 
Standard Co. และ Miki ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีและใหค้วามรว่มมอืดา้นการตลาดแก่บรษิทั ตลอดจนผูล้งทุน
ทุกทา่น 
 

 สดุทา้ยน้ีกระผมและทมีงานมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาใหบ้รษิทักา้วต่อไปดว้ยสาํนึกของความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม  บรหิารงานดว้ยธรรมาภบิาล โปรง่ใส เป็นธรรม เพือ่ธรุกจิทีเ่ตบิโตยัง่ยนื  

“บรษทัได้มีการลงทุนอยางตอเน่ืองทัง้ด้านพฒันาบคุลากริ ่ ่  เคร่ืองมือทดสอบ และเครื่องจกัร 
ตลอดจนการเตรียมพร้อมรบัมือกบักฏระเบยีบการจดัการสารเคมี เพ่ือรองรบั 

การขยายตวัท่ีเพมิ่ มากขึน้ทัง้ในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ่ ในอาเซียน” 

 
นายสนัน่  เอกแสงกลุ 

ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท  

นายสนัน่  เอกแสงกลุ  อาย ุ52 ปี 

 
ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  Mini MBA บรหิารธุรกจิ   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2539 – 2540 ทีป่รกึษารฐัมนตรชีว่ยกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม  

   ปี 2545 – 2548 ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 834,000 หุน้  

 

 

นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกลุ  อาย ุ51 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  XMBA บรหิารธุรกจิ   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2547 – ปจจุบนัั  ประธานกลุม่อุตสาหกรรมเคม ีสภาอุตสาหกรรมแหง่ 
  ประเทศไทย  ปี 2539 – ปจจุบนัั  กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั นอฟ (ประเทศ
  ไทย) จาํกดั  ปี 2549 – ปจจุบนั  ทีป่รกึษาฝายวชิาการ  คณะวทิยาศาสตร ์ ั ่

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 4,640,000 หุน้ 

นายสนทิ   เอกแสงกลุ  อาย ุ49 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  บรหิารธุรกจิบณัฑติ   
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์ ปี 2525 – 2549 กรรมการบรษิทั อนิโคท (ประเทศไทย) จาํกดั  ปี 2521 – 
  2549 กรรมการบรษิทั เอกแสง (1978) จาํกดั 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 390,000 หุน้ 
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท  

นายวชยัิ   เอกแสงกลุ  อาย ุ44 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  วทิยาศาสตร ์
  มหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2546 – 2549 กรรมการบรษิทั เอกแสง (1978) จาํกดั  ปี 2528 – 2531 
  อาจารยพ์เิศษภาควชิาเคม ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การถอืหุน้ หุน้สามญั 4,640,000 หุน้  

 

 

นางสาวสรนันท์ิ ิ   เอกแสงกลุ  อาย ุ43 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  Mini MBA มหาวทิยาลยั 
  เกษตรศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2547 – ปจจุบนั  กรรมการบรษิทั เอกแสง โฮลดิง้ส ์จาํกดั ั  ปี 2546 –  
  2549 กรรมการบรษิทั เอกแสง (1978) จาํกดั 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 4,640,000 หุน้ 

นางพสมยัิ   บุณยเกียรติ  อาย ุ62 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  พาณิชยศาสตร ์
  มหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  ประกาศนียบตัรการจดัการดา้น 
  การตลาด  สถาบนั International Labour Organization (ILO) ประเทศอติาล ี 
ประสบการณ์ ปี 2548 – ปจจุบนัั  ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั ดคีอน จาํกดั (มหาชน)  

   ปี 2543 – ปจจบุนัั  ประธานสถาบนัคลืน่ลกูใหม ่คอนซลัแตนท ์  ปี 2542 –  
  2543 ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบภาย  บรษิทั ไบโอไฟล ์จาํกดั 
การถอืหุน้ ไมม่ ี
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท  

นายวเทียน  นลดาํิ ิ   อาย ุ65 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  Mini MBA บรหิารธุรกจิ   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2547 – ปจัจุบนั รองประธานสภามนตร ีสภาสมาคมวทิยาศาสตรแ์ละ
  เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย  ปี 2545 – ปจจุบนั ทีป่รกึษากลุม่การพมิพ ์ั

  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 40,000 หุน้  

 

 

นายเจน  วองอสรยะกลุิ ิ   อาย ุ54 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2526 – ปจจุบนัั  ประธานกรรมการบรษิทั วนิเนอรก์รุ๊ป เอน็เตอรไ์พรส ์ 
  จาํกดั  ปี 2547 – ปจจุบนั  ั กรรมการบรษิทั สปา โอเวชัน่ จาํกดั 
การถอืหุน้ ไมม่ ี

นางสาวทพวรรณ  อทุยัสางิ   อาย ุ49 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  XMBA มหาวทิยาลยั
  ธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2529 – ปจจุบนัั  กรรมการตรวจสอบบรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  
  (มหาชน)  ปี 2547 – ปจจุบนั ั รองประธานกรรมการโรงแรมแกรนดห์ลงพระ
  บาง สาธารณรฐัประชาธบิไตยประชาชนลาว  ปี 2543 – 2547 กรรมการ
  ผูจ้ดัการบรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 40,000 หุน้ 
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คณะผ้บริหารูคณะผ้บริหารู   

นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

  
นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกลุ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นายสนทิ   เอกแสงกลุ  
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นายมํา่  อรรณพพงศ ์
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นายวชยัิ   เอกแสงกลุ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นางสาวสรนันท ์ เอกแสงกลุิ ิ  

 

ผูจ้ดัการฝายการเงนิ่  
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คณะผ้บริหารูคณะผ้บริหารู   

นางสดุา  ศรประยรูศกัดิ ิ ิ์  
 

ผูจ้ดัการฝายผลติ่  
 

  
นางสาวศรภรณ์  ชูเชดิ ิ ิ  

 

ผูจ้ดัการฝายวจิยัและพฒันา่  
 

 
นางสวางจตต ์ เลาหะโรจนพนัธ์่ ิ  
 

ผูจ้ดัการฝายบญัชแีละสาํนกังาน่  
 

 
นายสมโภชน์  เจรญลาภิ  
 

ผูจ้ดัการฝายทรพัยากรมนุษย์่  
 

 
นางวไลวรรณ  มตรภานนท์ิ ิ  

 

ผูจ้ดัการฝายจดัซือ้่  
 

 
นางสาวพรรณพมล  บญุญภญโญิ ิ  

 

ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
 

- 7 -



- 8 -



                                                                                                   ผูนํ้าด้านสีอตุสาหกรรม 

ข้อมลูทัว่ไป 
 

 - 1 -  รายงานประจาํปี 2550 
Annual Report 2007 

1. บรษทัท่ีออกหลกัทรพัย์ิ  

ชือ่บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  : บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  

     : Eason Paint Public Company Limited 

ประเภทธุรกจิ : ผลติและจาํหน่ายสอุีตสาหกรรม ไดแ้ก่ สพีน่รถจกัรยานยนต ์ สพีน่พลาสตกิ
หมกึพมิพอ์อฟเซท สเีคลอืบบรรจภุณัฑ ์และสอุีตสาหกรรมอื่นๆ 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ และโรงงาน : เลขที ่7/1-2 หมู ่1 ตาํบลพานทอง 

      อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี20160 

โทรศพัท ์(สาํนกังานใหญ่)  : 0-3845-1833 

โทรสาร (สาํนกังานใหญ่)  : 0-3845-1825 

ทีต่ัง้สาํนกังานสาขา   : เลขที ่312, 402/3 - 6 ซอยพหลโยธนิ 32 ถนนพหลโยธนิ 

     : แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์(สาํนกังานสาขา)  : 0-2941-6931 

โทรสาร (สาํนกังานสาขา)  : 0-2941-6930 

เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107574800111 

เวบ็ไซต ์    : www.easonpaint.co.th 

 

2. บรษทัยอยและบรษทัรวมิ ิ่ ่  

2.1 บรษทั นอฟ ิ (ประเทศไทย) จาํกดั (“NTL”) 

  ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนต ์

  ทีต่ัง้ : 312 ซอยพหลโยธนิ 32  ถนนพหลโยธนิ 

    แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900    

  โทรศพัท ์ : 0-2579-7100 

2.2 บรษทั ออรจน ิ ิ ิ มก ิ ิ (ประเทศไทย) จาํกดั (“OMT”) ตอมาเป็่ นช่ือใหม ่ บรษทั ออรจน ิ ิ ิ อีซ่ึน เพ้นท ์จาํกดั (“OEP”)  

  ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิ และสพีน่พลาสตกิ  

  ทีต่ัง้ : 121/31 อาคารอาร ์เอส ทาวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนรชัดาภเิษก 

    แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท ์ : 0-2642-2131 – 2 

2.3 บรษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ตง จาํกดั ิ ิ ้ (“EWC”) 

  ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายสเีคลอืบบรรจภุณัฑ ์

  ทีต่ัง้ : 402/3  ซอยพหลโยธนิ 32  ถนนพหลโยธนิ 

    แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
  โทรศพัท ์ : 0-2942-9688 – 9 
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2.4 บรษทั อีซ่ึน อไุร เพ้นท ์ิ จาํกดั (“EUP”)  

  ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนตแ์ละสอุีตสาหกรรมอื่นๆ 

  ทีต่ัง้ : Lot 76, 77 นิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เขตซอ็กเซนิ ฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

 

3. บคุคลอ้างองิ  

นายทะเบียน :  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  ทีต่ัง้ : 62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599 

  โทรสาร : 0-2359-1262-3 

ผูส้อบบญัชี : บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

  ทีต่ัง้ : 267/1 ถนนประชาราษฎรส์าย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท ์ : 0-2587-8080 

  โทรสาร : 0-2586-0301 
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ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน

Financial highlights

หน่วย

Unit

 2548

2005 

 2549

2006 

 2550

2007 
รายไดร้วม ลา้นบาท 626.81 663.98 698.45
Total revenue M.Baht
กําไรสทุธิ ลา้นบาท 65.70 59.21 49.32
Net profit M.Baht
สนิทรพัยห์มนุเวยีน ลา้นบาท 424.02 369.99 393.31
Current assets M.Baht
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ลา้นบาท 132.16 203.58 269.27
Non current assets M.Baht
สนิทรพัยร์วม ลา้นบาท 556.17 573.57 662.58
Total assets M.Baht
หนีสนิหมนุเวยีน ลา้นบาท 149.95 152.28 229.82
Current liabilities M.Baht
หนีสนิไมห่มนุเวยีน ลา้นบาท -                        -                        0.60
Non current liabilities M.Baht
หนีสนิรวม ลา้นบาท 149.95 152.28 230.42
Total liabilities M.Baht
สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 406.23 421.29 432.16
Total shareholder's equity M.Baht
ทุนจดทะเบยีน ลา้นบาท 200.00 307.00 307.00
Registered capital M.Baht
หุน้สามญั ลา้นบาท 200.00 200.00 201.21
Paid-up capital M.Baht  

 
อตัราส่วนทางการเงิน

Financial ratios

หน่วย

Unit

 2548

2005 

 2549

2006 

 2550

2007 
อตัรากําไรสทุธิ % 0.10 0.09 0.07
Net profit margin
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม % 0.13 0.10 0.08
Return on total assets
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 0.23 0.14 0.12
Return on shareholder's equity
อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.37 0.36 0.53
Debt to equity ratio times
กําไรสทุธติ่อหุน้ บาท/หุน้ 0.46 0.30 0.25
Earning per share Baht/share  
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สรปุผลงานสาํคญัและการดาํเนนงานปี ิ 2550 

1. บรษิทัขยายการผลติหมกึพมิพย์วูโีดยใชเ้ทคโนโลยขีอง INX Corporation Ink Limited ประเทศสหรฐัอเมรกิา   ซึง่ถอืเป็น
บรษิทัแรกในประเทศไทยทีไ่ดผ้ลติและจาํหน่ายหมกึพมิพย์วูทีีไ่ดร้บัมาตรฐานในระดบัสากล เพือ่จาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลติบรรจุ
ภณัฑโ์ลหะ  ทาํใหป้ระหยดัเวลา พลงังาน และลดมลภาวะทีเ่กดิจากการผลติไดม้ากกวา่ระบบการพมิพเ์ดมิ 

2. ในเดอืนมถุินายน 2550  บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั อซีึน่ วตัสนั โค๊ตติง้ จาํกดั (“EWC”) ร่วมกบั Watson Standard 
Asia Inc ซึง่เป็นเจา้ของ Know-how สเีคลอืบบรรจุภณัฑภ์ายใต ้Watson Standard Co. แหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ซึง่มี
ประสบการณ์ในธุรกจิสเีคลอืบบรรจุภณัฑย์าวนานกวา่ 100 ปี  EWC จะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสเีคลอืบบรรจุภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้
ผูใ้ชส้อุีตสาหกรรมในภูมภิาคเอเชยีและออสเตรเลยี  การร่วมมอืดงักล่าวจะส่งผลใหผ้ลติภณัฑส์เีคลอืบบรรจุภณัฑไ์ดร้บั
การยกระดบัเทยีบเทา่มาตรฐานสเีคลอืบบรรจุภณัฑช์ัน้นําของโลก 

3. ในเดอืนพฤศจกิายน 2550  บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั อซีึน่ อุไร เพน้ท ์จาํกดั (“EUP”)  ร่วมกบับรษิทั อุไรพาณิชย ์
จาํกดั ซึง่เป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่ายสทีาอาคารในประเทศไทยยาวนานกว่า 30 ปีและมสีาขาในประเทศเวยีดนาม  ลาว  
กมัพชูา  และ พม่า  โดยมเีปาหมายเพื่อเป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่ายสพี่นรถจกัรยานยนต์้   สเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์และหมกึ
พมิพ ์ในประเทศเวยีดนาม  การก่อตัง้ EUP ถอืเป็นการขยายฐานการผลติและตลาดการคา้ในต่างประเทศ  และเป็นการ
เพิม่โอกาสในการขยายตวัของรายได ้ ตลอดจนเป็นการกระจายความเสีย่งทางธุรกจิใหก้บับรษิทัในอนาคต   

4. ในปี 2550 บรษิทัมรีายไดร้วมเทา่กบั 698.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2549 คดิเป็นรอ้ยละ 5.19  จากรายไดจ้ากการขายสี
กลุ่มยานยนตแ์ละสกีลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 7.21 และรอ้ยละ 4.32 จากปี 2549  สดัสว่นรายไดส้กีลุ่ม
ยานยนต์ ต่อรายไดร้วม ในปี 2549 และ 2550 เท่ากบั รอ้ยละ 76.03 และรอ้ยละ 77.48 ตามลําดบั และสดัส่วนรายไดส้ี
กลุม่อุตสาหกรรมอื่น ต่อรายไดร้วม ในปี 2549 และ 2550 เทา่กบั รอ้ยละ 22.07 และรอ้ยละ 21.88 ตามลาํดบั 

5. ในปี 2550 บรษิทัมอีตัรากําไรจากการดาํเนินงาน คดิเป็นรอ้ยละ 10.22 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ในขณะทีอ่ตัรา
เตบิโตเศรษฐกจิโดยรวม (GDP) อยู่ที ่4 % และบรษิทัมอีตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 7.06 ของรายไดร้วม ทัง้น้ีในปี 2550 อตัรา
กําไรลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมคี่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้จากการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพื่อรองรบัการขยายตวั
ของธุรกจิ และมกีารจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ตามจาํนวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้เพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิทัง้
ในประเทศ และประเทศเวยีดนาม 

6. ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 201,208,938 หุ้น และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 
105,791,062 หน่วย แบ่งเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 99,992,500 หน่วย และใบสาํคญัแสดงสทิธขิอง
กรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) พนกังาน และทีป่รกึษาของบรษิทั จาํนวน 5,798,562 หน่วย 
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ  

 บรษิทั อซีึ่น เพน้ท์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดเ้ริม่จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัในปี 2508 ภายใต้ชื่อ บรษิทั ผลติภณัฑ์สี
อิสาณ จํากดั ก่อตัง้โดย นายข้อ เอกแสงกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์และวสิยัทศัน์ในด้านผลิตภณัฑ์สอุีตสาหกรรมมาเป็น
เวลานาน เพือ่ดาํเนินธุรกจิผลติสทีาอาคาร  

 ในปี 2525 ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น 7.5 ลา้นบาท เพือ่ขยายสายการผลติในการประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสี
อุตสาหกรรม รวมถงึการรบัจา้งผลติงานเฉพาะอื่นๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบั Know-How สทีีม่อียู่ เช่น สเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์หมกึพมิพ์
ออฟเซท เป็นตน้  

 ในปี 2532 ไดเ้ปลีย่นชื่อจาก บรษิทั ผลติภณัฑส์อีสิาณ จํากดั มาเป็น บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์โปรดกัส ์จํากดั และในปี 2548 
ไดเ้ปลีย่นเป็น บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จํากดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดอืนตุลาคมในปี
เดยีวกนั  

 ในเดอืนพฤศจกิายน  2549  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจาํนวน 107,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 307,000,000 บาท แบ่งเป็น 307,000,000 หุน้  โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จาํนวน 107,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 100,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่
ออกและเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธไิมเ่กนิ 4 ปี  เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่นหุน้สามญั
เดมิ 2 หุน้ ต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท และใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 7,000,000 หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่
ออกและเสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) พนกังาน และทีป่รกึษาของบรษิทั โดยอายุของใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ3 ปี  ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท 
ภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ)    

 บรษิทัดาํเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายสอุีตสาหกรรม ไดแ้ก่ สพี่นรถจกัรยานยนต ์สพีน่พลาสตกิ สเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์และ
หมกึพมิพอ์อฟเซท โดยมลีกูคา้หลกั คอื กลุ่มผูใ้ชส้ทีีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคา้ตามคาํสัง่ หรอื OEM (Original Equipment Manufacturer) 
สว่นดา้นรปูแบบการผลติและจาํหน่ายสนีัน้ บรษิทัจะผลติสพีน่รถจกัรยานยนต ์สพีน่พลาสตกิ ตาม Know-How ทีไ่ดม้าจากการซือ้
จากเจ้าของลิขสิทธิ การร่วมมือทางการค้ากับกลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ และร่วมกันพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถใช้ได้กับ์ ์
สภาพแวดลอ้มในประเทศ จากนัน้บรษิทัจะจําหน่ายสผี่านผูจ้ดัจําหน่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง และบรษิทัยงัผลติสเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์หมกึ
พมิพอ์อฟเซท ตาม Know-How ของบรษิทัทีพ่ฒันาขึน้เองจากการวจิยั และประสบการณ์ จากนัน้จะจําหน่ายสใีหก้บัลูกคา้ผูใ้ชส้ี
โดยตรง (End User)  ภายใตต้ราสนิคา้ของตนเอง ไดแ้ก่ EASON นกอนิทรยี ์นกบนิคู ่และ Royal Guard เป็นตน้  

ลกัษณะการประกอบธรุกจของบรษทัยอยและบรษทัท่ีเก่ียวข้องิ ิ ิ่  

 บรษทั นอฟ ิ (ประเทศไทย) จาํกดั (“NTL”) 

 บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด โดยม ีBASF Coatings Japan ซึง่เป็นเจา้ของ Know-How สพีน่
รถจกัรยานยนตแ์ละเป็นผูจ้าํหน่ายสพี่นรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่รายหน่ึงในญี่ปุน ซึง่มฐีานลกูคา้ผูใ้ชส้ใีนประเทศญีปุ่น่ ่ มสีว่นแบ่ง
ในตลาดสงูสุดในญีปุ่นอยู่่  70% ในปี พ.ศ.2550 และมจีาํหน่ายในประเทศในแถบยุโรปอกีเป็นจาํนวนมาก ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
40 ของจํานวนหุน้ทัง้หมด และ Miki (Japan) ซึง่เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเคมภีณัฑใ์นประเทศญีปุ่นมานานกว่า ่ 300 ปี มเีครอืขา่ยทาง
ธุรกจิและฐานลกูคา้เป็นจาํนวนมาก ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 9 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ทัง้น้ี บรษิทัเป็นผูผ้ลติสพีน่รถจกัรยานยนต์
ในประเทศไทยเพยีงรายเดยีวใหแ้ก่ NTL ตาม Know-How ทีเ่ป็นลขิสทิธข์อง BASF Coatings Japan จากนัน้ NTL ซึง่เป็นผูจ้ดั
จําหน่ายสพี่นรถจกัรยานยนต์จะจําหน่ายสไีปยงัลูกคา้ผูใ้ชส้อุีตสาหกรรมต่อไป และในฐานะผูจ้ําหน่ายสตีาม Know-How ของ 
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BASF Coatings Japan นัน้ สง่ผลให ้NTL เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสทีีล่กูคา้ยอมรบัในมาตรฐานและมสีว่นแบ่งในตลาดสงูสุดในสตีลาด
พน่รถจกัรยานยนตข์องไทย 

 ดว้ยเหตุน้ี จงึเป็นเหตุผลสาํคญัทีท่าํใหบ้รษิทัมกีารตกลงร่วมทุนกบั BASF Coatings Japan จดัตัง้ NTL เพือ่ประโยชน์
หลกัในด้านการรกัษาส่วนแบ่งในตลาดสพี่นรถจกัรยานยนต์ และด้านวตัถุดบิพเิศษเฉพาะที่ใช้กบัสูตรการผลิตสขีอง BASF 
Coatings Japan เทา่นัน้ ทัง้น้ี Miki (Japan) เป็นเพยีงผูถ้อืหุน้ใน NTL เทา่นัน้ ไมไ่ดม้สีว่นรว่มในดา้นการตลาดและบรหิาร 

 

 บรษทัิ  ออรจน มก ิ ิ ิ ิ (ประเทศไทย) จาํกดั (“OMT”) ตอมา่ เปล่ียนช่ือเป็น บรษทั ิ ออรจน อีซ่ึน เพ้นท ์จาํกดั ิ ิ (“OEP”)   

 ณ 31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 9.8 ของจํานวนหุน้ทัง้หมด โดยม ีOrigin ซึง่มจีุดแขง็ในเรื่องของ
การคดิคน้และพฒันาสตูรการผลติสพี่นพลาสตกิสาํหรบัชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใชไ้ฟฟา และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆทีม่ชีื่อเสยีงใน้

ประเทศญีปุ่น ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ ่ 49 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด และ Miki (Thailand) ซึง่มจีุดแขง็ในดา้นการตลาด (Marketing) 
มเีครอืขา่ยลกูคา้ทัง้ในประเทศไทยและประเทศญีป่นุ และยงัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเคมภีณัฑท์ีอ่ยูใ่นธุรกจิเคมภีณัฑเ์ป็นเวลานาน ถอืหุน้่

ในสดัส่วนรอ้ยละ 41 ของจํานวนหุน้ทัง้หมด  อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารของบรษิทัไม่ไดถ้อืหุน้ และไม่ไดม้สี่วนในการ
บรหิาร ใน Miki (Thailand) ทัง้น้ี บรษิทัจะผลติสโีดยใช ้Know-How ของ Origin ตามคาํสัง่ซือ้ของ OMT ซึง่จะทาํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดั
จาํหน่ายวตัถุดบิในการผลติตามสตูรใหแ้ก่บรษิทั จากนัน้ บรษิทัจะจาํหน่ายสผี่าน OMT ไปยงัฐานลูกคา้ผูใ้ชส้ใีนเครอืขา่ยลกูคา้
ของ Miki (Thailand) 

 อย่างไรกต็าม ในเดอืนมกราคม 2551  บรษิทัซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นใน OMT และซือ้หุน้สามญัเพือ่เพิม่สดัสว่น
จาก Miki (Thailand) ซึง่ทาํใหบ้รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นทัง้สิน้รอ้ยละ 39.8 ของทุนชาํระแลว้ของ OMT  และ OMT ไดจ้ดทะเบยีน
เปลีย่นแปลงชื่อเป็น บรษิทั ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์จํากดั (“OEP”)  ทัง้น้ี บรษิทัไดข้ายเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ วตัถุดบิ งาน
ระหวา่งทาํ และสนิคา้ทีใ่ชใ้นสายการผลติสพีน่พลาสตกิใหแ้ก่ OEP โดย OEP จะเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายอย่างครบวงจร เพือ่ความ
คล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิโดยลดขัน้ตอนการดาํเนินงานทีซ่ํ้าซอ้น ลดตน้ทุนดา้นบรหิารจดัการรองรบัการขยายฐานลกูคา้ในตลา
สพีน่พลาสตกิในราคาทีแ่ขง่ขนัไดม้ากขึน้ 

 
 บรษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ตง จาํกดั ิ ิ ้ (“EWC”) 

 บรษิทัถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 50.95 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  โดยม ีWatson Standard Asia Inc ซึง่เป็นเจา้ของ Know-
how สเีคลอืบบรรจุภณัฑภ์ายใต ้Watson Standard Co. แหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ซึง่มปีระสบการณ์ในธุรกจิสเีคลอืบบรรจภุณัฑ์
ยาวนานกวา่ 100 ปี มกีารพฒันาสเีคลอืบบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองตอบรบัการลดปญหาโลกรอ้นั  และมี
ฐานลกูคา้ในทวปีอเมรกิา  ยุโรป และออสเตรเลยี ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.00  และผูถ้อืหุน้ชาวไทยอื่นๆ อกีรอ้ยละ 0.05  ทัง้น้ี
บรษิทัจะเป็นผูผ้ลติสเีคลอืบบรรจุภณัฑใ์นประเทศไทยรายเดยีวใหแ้ก่ EWC ตาม Know-how ของ Watson Standard และ EWC 
จะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสเีคลอืบบรรจุภณัฑไ์ปยงัลกูคา้ผูใ้ชส้อุีตสาหกรรมต่อไป  และการรว่มมอืดงักลา่วจะสง่ผลใหผ้ลติภณัฑส์เีคลอืบ
บรรจุภณัฑไ์ดร้บัการยกระดบัเทยีบเท่ามาตรฐานสากลตามความร่วมมอืทางเทคนิคกบั Watson Standard ซึง่เป็นผูผ้ลติสเีคลอืบ
บรรจุภณัฑช์ัน้นําของโลก  นอกจากน้ียงัเป็นการเพิม่ช่องทางการส่งออกในภูมภิาคเอเชยีและเป็นการเพิม่โอกาสในการขยายตวั
ของรายได ้

 

  บรษทั อีซ่ึน อไุร เพ้นท ์จาํกดั ิ (“EUP”) 

 บรษิทัถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 62 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  โดยมบีรษิทั อุไรพาณิชย ์จาํกดั ซึง่เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่าย
สทีาอาคารในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี และเป็นผู้ผลติและจําหน่ายสทีาอาคารภายใต้กลุ่มอุไรพาณิชย์ในประเทศ
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เวยีดนาม  ลาว  กมัพชูา และ พมา่ ถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 30 และผูถ้อืหุน้ชาวไทยอกีรอ้ยละ 8 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  บรษิทั
ไดด้ําเนินการจดทะเบยีนก่อตัง้ EUP เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2550 โดยมเีปาหมายเพื่อเป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่ายสพี่น้ และ สี
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศเวยีดนาม  ตัง้อยู่ภายที ่Lot 76, 77 นิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เขตซอ็กเซนิ เมอืงฮานอย  ทัง้น้ีเพือ่
เป็นการขยายฐานการผลติและตลาดการคา้ในต่างประเทศ  และเป็นการเพิม่โอกาสในการขยายตวัของรายได ้ ตลอดจนเป็นการ
กระจายความเสีย่งทางธุรกจิใหก้บับรษิทัในอนาคต   

สรปุผลตภณัิ ฑแ์ละลขสทธทัง้หมดิ ิ ิ์ ของบรษทัิ  

ผลตภณัฑ์ิ  เจ้าของลขสทธิ ิ ิ์  รายละเอียด ตราสนค้าิ  

สีพนรถจกัรยานยนต์่  NOF บรษิทัซือ้ Know-How สพี่นรถจกัรยานยนตท์ัง้หมด
จาก NOF โดยบรษิทัตอ้งจ่ายค่าลขิสทิธิใ์นอตัราที่
ระบุตามสญัญาจากยอดจําหน่ายสผี่าน NTL ทีเ่ป็นผู้
จดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนตใ์หบ้รษิทั 

“NOF” 

สีพนพลาสตก่ ิ  
 

Origin บรษิทัมกีารร่วมทุนกบั Origin และ Miki (Thailand) 
ก่อตัง้ OMT เพือ่ให ้OMT สัง่ซือ้สจีากบรษิทัจะผลติสี
ตาม Know-How ของ Origin โดยบรษิทัไมต่อ้งซื้อ 
Know-How  

“Origin, Eason” 

สีเคลือบบรรจภุณัฑ ์ บรษิทั บรษิทัผลติสทีัง้ตาม Know-how ของบรษิทัและตาม 
Know-how ของ Watson Standard รวมถงึ Know-
how ทีว่จิยัและพฒันาร่วมกนั  จากนัน้ EWC จะ
จาํหน่ายสโีดยตรงไปยงัลกูคา้ผูใ้ชส้ ี

“Eason” 

หมึกพมพ์ิ ออฟเซท  ได้แก ่
หมึกพมพ์ออฟเซทสําหรับิ

งานโลหะ และงานกระดาษ 
 

บรษิทั บริษัทผลิตสีตาม  Know-How ที่บริษัทวิจัยและ
พฒันาขึน้ จากนัน้บรษิทัจะจําหน่ายสโีดยตรงไปยงั
ลกูคา้ผูใ้ชส้ ี

“นกบนิคู”่ 

หมึกพมพ์ออฟเซทพเศษิ ิ  -
Dry Offset 

INX บรษิทัเป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจําหน่ายหมกึพมิพ์ยูวขีอง 
INX ในประเทศไทยเพยีงผูเ้ดยีว 

“INX” 

สีเรือ NOF บรษิทัไดร้บัเทคโนโลยกีารผลติ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย “NOF” 

สีพนตู้คอนเทนเนอร์่  Mitsui ซื้อ Know-How และปจจุบนัสญัญาซื้อ ั Know-How 
หมดอายุ 

“Mitsui” 

สีรถไฟ บรษิทั บรษิทัมกีารพฒันา Know-How เอง “Eason” 

สีฝุ่ น Kawakami ซื้อ Know-How และปจจุบนัสญัญาซื้อ ั Know-How 
หมดอายุ 

“Kawakami” 

สีน้ํา สีน้ํามนั  บรษิทั บรษิทัมกีารพฒันา Know-How เอง “Eason”,  
“นกอนิทรยี.์ 
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลตภณัฑ์ิ  

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัแยกตามผลติภณัฑห์ลกัในปี 2548-2550 มดีงัน้ี 

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 625,743.94         99.83% 653,199.10         98.38% 695,796.67         98.38%
รายไดจ้ากการขายสอีุตสาหกรรม 622,131.27       99.25% 651,306.00       98.09% 694,026.00       98.09%
กลุ่มยานยนต์ 502,445.06       80.16% 504,795.00       76.03% 541,189.00       76.03%
กลุ่มสอีุตสาหกรรมอนื 119,686.21       19.09% 146,511.00       22.07% 152,837.00       22.07%

รายไดจ้ากการบรกิาร 2,045.49           0.33% 1,893.10           0.29% 1,770.67           0.29%
รายไดจ้ากการขายอนื ๆ 1,567.18           0.25% -                  0.00% -                  0.00%

รายได้อืน ๆ 1,069.32             0.17% 10,780.13           0.28% 2,649.56             0.28%
กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิถาวร 775.89             0.12% 1,006.57           0.15% -                  0.15%
กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 67.58               0.01% 882.45             0.13% -                  0.13%
ดอกเบยีรบั 225.85             0.04% 3,929.15           0.59% 1,011.54           0.59%
รายไดอ้นื -                  0.00% 4,961.96           0.75% 1,638.02           0.75%

รวมรายได้ 626,813.26         100.00% 663,979.23         100.00% 698,446.23         100.00%
กาํลงัการผลิต

รายละเอียดรายได้ ปี 2548 ร้อยละ

4,900 ตนั/ปี

ปี 2550 ร้อยละ

6,300 ตนั/ปี

ปี 2549 ร้อยละ

6,300 ตนั/ปี   
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1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพง ิ Know-How ผูจ้ดัจาํหนาย่  และฐานลกูค้าจากคคู้า่  

 บรษิทัผลติสพีน่รถจกัรยานยนตโ์ดยใช ้Know-How ของ BASF Coatings Japan และจาํหน่ายทัง้หมดผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย 
คอื NTL ใหก้บักลุม่ผูผ้ลติสนิคา้ OEM  สาํหรบัสพีน่พลาสตกิจะผลติโดยใช ้Know-How ของ Origin และจาํหน่ายทัง้หมดผา่นผูจ้ดั
จาํหน่าย คอื OMT ใหก้บัฐานลกูคา้ของ Miki (Thailand) ซึง่เป็นผูร้่วมทุนใน OMT ดว้ย ในปี 2549 และปี 2550 บรษิทัมสีดัสว่น
มลูคา่การจาํหน่ายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายรอ้ยละ 76.03 และรอ้ยละ 77.48 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั จะเหน็ไดว้า่ รายไดจ้ากการขายสี
อุตสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นการจาํหน่ายสทีีใ่ช ้Know-How ของ BASF Coatings Japan และ Origin ผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย  นอกจากน้ี 
ในการใช ้Know-How จาก BASF Coatings Japan และ Origin ในการผลติ บรษิทัจะตอ้งใชว้ตัถุดบิเฉพาะทีเ่ป็นความลบัทาง
การคา้ ทีต่อ้งซือ้จากผูจ้ดัจาํหน่ายทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากเจา้ของ Know-How เท่านัน้ ดงันัน้ หาก BASF Coatings Japan และ/
หรอื Origin หนัมาลงทุนในอุตสาหกรรมสเีอง หรอืบรษิทัไมส่ามารถจาํหน่ายสไีปยงัฐานลกูคา้ของคู่คา้ อาจจะสง่ผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญัได ้

 บรษิทัใช ้Know-How จากต่างประเทศในการผลติสเีพือ่จาํหน่ายไปยงักลุ่มผูใ้ชส้ใีนประเทศ เน่ืองจากเป็น Know-How การ
ผลติสทีีม่ชีื่อเสยีง และไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล อย่างไรกต็าม การใช ้Know-How จากต่างประเทศจะตอ้งมกีารปรบัการใช้
งานเพือ่ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในประเทศไทยซึง่แตกต่างจากสภาพแวดลอ้มในประเทศของเจา้ของ Know-How โดยอาศยัการ
วจิยั พฒันา และความชํานาญทางธุรกจิในประเทศ และขัน้ตอนในการจําหน่ายและการใหบ้รกิารหลงัการขาย ยงัคงต้องอาศยั
บุคลากรคนไทยทีม่คีวามชํานาญและสามารถประสานงานกบัลูกคา้คนไทยไดด้กีวา่บุคลากรชาวต่างประเทศ ซึง่บรษิทัมทีัง้ความ
เขา้ใจและความชํานาญในธุรกจิ และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใชส้ขีองลูกคา้ในประเทศไดด้กีวา่ เช่น บรษิทัสามารถให้
คําแนะนําแก่ลูกค้าในการใช้สีในสภาพแวดล้อมในประเทศไทยที่มีความชื้นสูงกว่าประเทศญี่ปุน นอกจากน้ี บริษัทยังให้่

ความสําคญัในการขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัเองมากขึน้  จะเหน็ไดจ้าก สดัส่วนการจําหน่ายผ่านผูจ้ดัจําหน่ายลดลงในปี 2550 
เน่ืองจากบรษิทัมสีดัสว่นการจาํหน่ายผลติภณัฑห์ลกัอื่น ๆ โดยตรงเพิม่ขึน้  

2. ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงนตราตางประเทศและราคาวตัถดุบิ ิ่  

บรษิทัใชเ้คมภีณัฑเ์ป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติส ีไดแ้ก่ ผงส ีเรซิน่ ตวัทาํละลาย(Solvent) ซึง่ผงส ีและเรซิน่ทีเ่ป็นวตัถุดบิ
เฉพาะ มบีางส่วนต้องนําเขา้จากต่างประเทศ และซื้อผ่านผูจ้ดัจําหน่ายวตัถุดบิ จงึทําใหบ้รษิทัมกีารซื้อวตัถุดบิทัง้ในรูปสกุลเงนิ
บาท และสกุลเงนิต่างประเทศ ในปี 2549 และปี 2550 บรษิทัมสีดัส่วนการสัง่ซื้อวตัถุดบิจากผูจ้ดัจําหน่ายหรอืผูนํ้าเขา้ คดิเป็น  
รอ้ยละ 83.93 และรอ้ยละ 87.27 ของยอดซื้อวตัถุดบิ ตามลําดบั และบรษิทันําเขา้วตัถุดบิเองประมาณรอ้ยละ 16.07 และรอ้ยละ 
12.73 ของยอดซื้อวตัถุดบิ ตามลําดบั จงึอาจทําใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
นอกจากน้ี ราคาเคมภีณัฑบ์างสว่นจะปรบัตวัตามราคาน้ํามนั หากราคาวตัถุดบิเคมภีณัฑป์รบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็และมนียัสาํคญั
อาจจะสง่ผลต่อตน้ทุนขาย และผลประกอบการของบรษิทัได ้

อย่างไรกต็าม บรษิทัมวีงเงนิสาํหรบัทาํสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงนิซึง่
เป็นวงเงนิที่เพยีงพอต่อมูลค่าการสัง่ซื้อวตัถุดบิจากต่างประเทศในแต่ละครัง้  นอกจากน้ี บริษัทมกีารวางแผนการผลิตตาม
แผนการผลติสนิคา้ของลกูคา้ก่อนการซือ้วตัถุดบิหลกัๆ จากผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิ เพือ่ใหม้วีตัถุดบิใหพ้อเพยีงสาํหรบัการผลติสใีนแต่
ละคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ โดยจะมกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิลว่งหน้าประมาณ 1-3 เดอืน มกีารสาํรองวตัถุดบินานประมาณ 3 เดอืน บรษิทัยงัมี
นโยบายในการปรบัราคาขายตามความผนัผวนของต้นทุนแมจ้ะไม่สามารถปรบัราคาไดท้นัท ีแต่สนิคา้ส่วนใหญ่ของบรษิทัจะมี
วงจรชวีติคอ่นขา้งสัน้ ทาํใหบ้รษิทัมโีอกาสทีจ่ะตัง้ราคาสนิคา้ใหมใ่หส้ะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิเพือ่รกัษาระดบัอตัรากําไรสว่นเพิม่ และ
บรษิทัยงัตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาอุปสงคแ์ละอุปทานของเคมภีณัฑใ์นตลาดโลกอย่างใกลช้ดิ เพือ่เป็นขอ้มลูในการบรหิาร
ตน้ทนุการผลติ ลดความเสีย่งจากผลกระทบของความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ และทาํใหบ้รษิทับรหิารอตัรากาํไรขัน้ตน้ได ้
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3. ความเส่ียงจากการสัง่ซ้ือวตัถดุบเฉพาะจากผูจ้ดัจาํหนายน้อยรายิ ่  

บรษิทัมยีอดสัง่ซื้อวตัถุดบิเฉพาะทีใ่ชใ้นการผลติสพี่นรถจกัรยานยนต์  สพี่นพลาสตกิ และสเีคลอืบบรรจุภณัฑ์จากผูจ้ดั
จําหน่ายวตัถุดบิจํานวน 4 ราย วตัถุดบิเฉพาะดงักล่าว เป็นวตัถุดบิสําคญัซึง่มสีูตรเป็นความลบัทางการคา้ตาม Know-How ที่
บรษิทัใชใ้นการผลติ ซึ่งสูตรลขิสทิธกิารผลติสน้ีีเป็นส่วนสําคญัในธุรกจิสอุีตสาหกรรม ในปี ์ 2549 และปี 2550 มูลค่าการจดัซื้อ
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติจากผูจ้ดัจําหน่ายทัง้สอง คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 21.00 และ 28.42 ของมูลค่าการสัง่ซื้อวตัถุดบิ
ทัง้หมด ตามลําดบั จงึอาจทําใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากหากผูจ้ดัจําหน่ายรายใหญ่ดงักล่าวยกเลกิการจดัส่งวตัถุดบิใหแ้ก่บรษิทั 
หรอืไมส่ามารถจดัสง่วตัถุดบิไดต้รงตามเวลาทีก่าํหนด 

อยา่งไรกต็าม ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิเฉพาะทีใ่ชใ้นการผลติสพีน่รถจกัรยานยนต ์บรษิทัไดท้าํการคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิ
ในประเทศรายดงักล่าวมาเป็นเวลานาน โดยมกีารทําสญัญาระหว่างบรษิทัและผูจ้ดัจําหน่าย เพื่อใหผู้จ้ดัจําหน่ายสามารถจดัหา
วตัถุดบิเฉพาะตามสญัญาตรงตาม Know-How ทัง้น้ี หากผูจ้ดัจําหน่ายวตัถุดบิเฉพาะตามสญัญารายดงักล่าวไม่สามารถจดัส่ง
วตัถุดบิใหแ้ก่บรษิทัได้ หรอืไม่สามารถจดัส่งได้ตรงตามเวลาที่กําหนด บรษิทัสามารถสัง่ซื้อวตัถุดบิเฉพาะดงักล่าวจาก BASF 
Coatings Japan เพือ่นําเขา้วตัถุดบิมาใชใ้นการผลติและสามารถส่งสใีหล้กูคา้ตามคําสัง่ซื้อในเวลาทีต่กลงได ้แต่อย่างไรกต็าม
ตน้ทุนวตัถุดบิเฉพาะนําเขา้จะสงูกวา่ตน้ทุนวตัถุดบิเฉพาะภายในประเทศ และอาจทาํใหต้น้ทุนการผลติสพี่นรถจกัรยานยนตข์อง
บรษิทัสงูขึน้ 

สาํหรบัการสัง่ซือ้วตัถุดบิเฉพาะทีใ่ชใ้นการผลติสพีน่พลาสตกิ บรษิทัสัง่ซื้อจาก OMT ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหวา่งบรษิทั 
และ Origin เป็นผูค้ดิคน้และพฒันาสตูรการผลติสทีีม่ชีื่อเสยีง และเป็นผูผ้ลติสอุีตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก และ Miki (Thailand) 
ทีเ่ป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเคมภีณัฑอ์ยู่ในธุรกจิมาเป็นเวลานานจงึมเีครอืขา่ยลกูคา้จาํนวนมาก ทัง้น้ี OMT เป็นทัง้ผูจ้ดัจําหน่ายวตัถุดบิ
และเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสพี่นพลาสตกิใหล้กูคา้ผูใ้ชส้ต่ีอไป ดงันัน้ OMT จงึตอ้งพึง่พาบรษิทัเช่นกนั เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูผ้ลติสพีน่
พลาสตกิให ้OMT เพยีงรายเดยีว   

4. ความเส่ียงจากการพ่ึงพงอตุสาิ หกรรมยานยนต ์ 

รายไดจ้ากการขายสกีลุ่มยานยนต์ในปี 2549 และปี 2550 คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 76.03 และรอ้ยละ 77.48 ของ
รายได้ขายทัง้หมด ตามลําดบั ซึ่งได้รายได้ดงักล่าวจะขึ้นลงตามอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากน้ี บรษิัทยงัมโีครงการเพิม่
สายการผลติสพีน่ชิน้สว่นภายนอกรถยนต ์เพือ่ขยายฐานลกูคา้และรองรบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต ์ จงึทาํใหบ้รษิทั
อาจมคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมยานยนต ์

 อยา่งไรกต็าม อุตสาหกรรมยานยนตย์งัคงมกีารขยายตวั และพฤตกิรรมของลกูคา้ผูใ้ชส้จีะไมเ่ปลีย่นยีห่อ้สจีากเดมิทีต่นเคย
ใชอ้ยู่เน่ืองจากมตีน้ทุนในการเปลีย่นแปลงสงู (Switching Cost) และตน้ทุนสเีมือ่เทยีบกบัตน้ทุนสนิคา้คดิเป็นสดัสว่นทีน้่อยมาก 
เช่น ตน้ทุนสเีทยีบกบัตน้ทุนรถยนต์ทัง้คนั ผูใ้ชส้จีงึจะเลอืกใชส้ทีีต่นใหก้ารยอมรบั และไม่เสีย่งทีจ่ะเปลีย่นไปใชส้ทีีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั
หรอืไมเ่ป็นทีย่อมรบัแมส้ดีงักล่าวจะมรีาคาขายทีต่ํ่ากวา่ ดงันัน้ ฐานลกูคา้ผูใ้ชส้ขีอง BASF Coatings Japan จะยงัคงใชส้ขีอง 
BASF Coatings Japan อยู่ นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามสําคญัในการผลติและจําหน่ายสทีีเ่กีย่วเน่ืองกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ 
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนตม์ากขึน้ เชน่ สบีรรจุภณัฑ ์และหมกึพมิพ ์รวมถงึการมุง่เน้นพฒันาสทีีผ่ลติโดยใช ้Know-How 
และตราสนิคา้ของบรษิทั พรอ้มทัง้ขยายฐานลกูคา้ของบรษิทัเองมากขึน้  

5. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

เน่ืองจากลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติสนิคา้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง บรษิทัจงึตอ้งมกีารควบคุมกระบวนการผลติสี
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืตามขอ้กําหนดของลกูคา้เป็นหลกั เชน่ หากลกูคา้ใหค้วามสาํคญัเรื่องการรกัษา
สิง่แวดล้อม บรษิทัต้องใชเ้ทคโนโลยกีารผลติที่ตระหนักถึงการรกัษาสิง่แวดลอ้มด้วย  เพราะสเีป็นส่วนหน่ึงของผลติภณัฑข์อง
ลกูคา้ดว้ย ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาน้ีทําใหบ้รษิทัตอ้งพยายามพฒันาเทคโนโลย ีและกระบวนการผลติใหต้รงกบัความตอ้งการของ
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ลกูคา้ หากลกูคา้ผูใ้ชส้เีปลีย่นแปลงสายการผลติหรอืเทคโนโลยขีนาดใหญ่ เชน่ การเปลีย่นแปลงวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติของลกูคา้จาก
โลหะ มาเป็นกระดาษ หรอืการลดการใชท้นิเนอร์ในผลติภณัฑ์ของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนสูตรการผลติเป็นสูตรน้ํา (Water 
Borne) การนําใชหุ้น่ยนตใ์นขัน้ตอนการพ่นส ีทาํใหล้ดการสญูเสยีของสรีะหว่างการพ่น และการใชส้ารเคมชีนิดใหม่ๆ เพือ่รกัษา
สิง่แวดลอ้ม การเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่ดงักลา่วอาจทาํใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยไีด ้ 

 อยา่งไรกต็าม โดยปกตแิลว้ลกูคา้ผูใ้ชส้จีะเป็นผูผ้ลติทีม่กีารวางแผนในสายการผลติระยะยาว และไมค่อ่ยมกีารเปลีย่นแปลง
สายการผลติหรอืเทคโนโลยขีนาดใหญ่บ่อยครัง้ เน่ืองจากในการเปลีย่นแปลงสายการผลติ หรอืเทคโนโลยขีนาดใหญ่แต่ละครัง้
จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู  นอกจากน้ี บรษิทัจะมกีารวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลติสนิคา้ของลกูคา้ โดยบรษิทัยงัไดม้ี
ส่วนร่วมในการวางแผนการผลติในระยะยาวของลูกคา้ดว้ย จงึทําใหบ้รษิทัสามารถประเมนิแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคนิค
การผลติ และปรบัแผนการลงทุนของบรษิทัเพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งในการผลติ ซึง่จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถลดความเสีย่งจาก
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยไีด ้ 

6. ความเส่ียงจากการท่ีบรษทัมีผูถ้ือหุ้นรายใหญมากกวาร้อยละ ิ ่ ่ 50 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550  กลุม่ตระกลูเอกแสงกุลซึง่เป็นกลุม่ผูบ้รหิารมอีาํนาจควบคุมในบรษิทั ยงัคงมสีดัสว่นการถอืหุน้
สูงกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุน้สามญัที่เรยีกชําระแล้วทัง้หมดหรอืร้อยละ 60.46 ซึ่งทําให้กลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ดงักล่าวสามารถ
ควบคุมมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้ได้เกอืบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการหรอืการขอมตทิี่ต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรือ่งทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ําหนดใหต้อ้งไดร้บัมต ิ3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อื
หุน้รายอื่นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบ และถ่วงดุลเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอได ้ 
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1. หลกัทรพัยข์องบรษทัิ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 307,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 307,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยเป็นหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จํานวน 201,208,938 หุน้ และมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืจํานวน 
105,791,062 หน่วย แบ่งเป็นใบสําคญัแสดงสทิธขิองผูถ้ือหุน้เดมิ จํานวน 99,992,500 หน่วย และใบสําคญัแสดงสทิธขิอง
กรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) พนกังาน และทีป่รกึษาของบรษิทั จาํนวน 5,798,562 หน่วย 

2. รายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ ท่ีปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี ่ 14 ธนัวาคม 2550 มีดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี รายช่ือผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส ์และกลุม่เอกแสงกุล 
กลุม่อนนัตวชักร 
กลุม่บวรวนิชยกรู 
กลุม่เดชอมรธญั 
นายธงชยั  เมธากจิตระกลู 
นาวสาวเบญจวรรณ  อธคิมพจน์ 
กลุม่ฉตัรตระกลูพงศ ์
นายสมชยั  ธนสารศลิป์ 
นายอมร  ตัง้ตน 
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

122,581,736 
8,020,000 
6,595,400 
5,862,200 
5,000,000 
3,244,000 
3,131,033 
2,860,000 
2,696,000 
41,211,069 

60.92 
3.99 
3.28 
2.91 
2.49 
1.61 
1.56 
1.42 
1.34 
20.48 

รวม 201,201,438 100.00 

3. นโยบายการจายปันผล่  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการจา่ยเงนิปนผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ ั 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละสาํรองตาม
กฎหมายแลว้ของบรษิทั หากไมม่เีหตุจาํเป็นอื่นใด และการจา่ยเงนิปนผลนัน้ ไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองกลุม่บรษิทัั

อยา่งมนียัสาํคญั ทัง้น้ี การจา่ยเงนิปนผลใหนํ้าปั จัจยัต่างๆ มาพจิารณาประกอบ เชน่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทั สภาพคลอ่ง
ของบรษิทั การขยายธุรกจิ และปจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ซึง่ั การจา่ยเงนิปนผลดงักลา่วขา้งตน้ั จะตอ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม
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4. โครงสร้างการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: *บรษิทัมกีารวา่จา้งบรษิทั เวล แพลนนิ่ง โซลชูัน่ จาํกดั ซึง่เป็นบุคคลภายนอกเพือ่ทาํหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทั 

 

วจยัและพฒันาผลตภณัฑ์ิ ิ  การตลาดและขาย จดัซื้อ การเงนิ  บญัชีและสาํนักงาน ผลติ  ทรพัยากรมนุษย ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ      

กรรมการผูจ้ดัการ      

คณะกรรมการบรหาริ  

คณะกรรมการบรษทัิ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ      รองกรรมการผูจ้ดัการ      

หนวยตรวจสอบภายใน่        

คณะกรรมการตรวจสอบ     ที่ปรึกษา      
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5. คณะกรรมการของบรษทัิ  

บรษิทัมคีณะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรีายชื่อ
คณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี  

1) คณะกรรมการบรษทัิ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 9 ทา่น ดงัน้ี  

  ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1 นายสนัน่ เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 

2. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ 

3. นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล กรรมการ 

4. นายวชิยั เอกแสงกุล กรรมการ 

5. นางสาวสรินินัท ์เอกแสงกุล กรรมการ 

6. นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

7. นายวเิทยีน นิลดาํ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

8. นายเจน วองอสิรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

9. นางสาวทพิวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

 กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 นายสนิท เอกแสงกุล หรอืนางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล หรอืนายสนัน่ เอกแสงกุล หรอืนายวชิยั เอกแสงกุล หรอืนางสาว
สรินินัท ์เอกแสงกุล กรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการมอีาํนาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทั โดยสรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

3. จดัให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอื
แกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจหรอือาํนาจนัน้ ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 
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 ทัง้น้ี คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอยีดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ซึง่การมอบอาํนาจนัน้ จะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการ
มอบอาํนาจหรอืมอบอาํนาจชว่งทีท่าํใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการที่
ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ตามที่
นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิวห้รอืเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิทีม่กีาร
กาํหนดขอบเขตชดัเจน 

5. กาํหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทั ควบคุมกาํกบัดแูลการบรหิารและการจดัการ้

ของคณะกรรมการบรหิาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการดําเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การ
เพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืการซือ้หรอื
รบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิชน่ การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิทีส่าํคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

7. ตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็น
หุน้สว่นในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จํากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอื
บรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่า่จะทาํเพือ่ประโยชน์ตนหรอืเพือ่
ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาทีบ่รษิทัทาํขึน้ หรอืถอืหุน้หรอื
หุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

ทัง้น้ี การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ
หรอืมอบอํานาจช่วงทีท่ําใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอื
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ตามทีนิ่ยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์) ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิวห้รอืเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิทีม่กีาร
กาํหนดขอบเขตอาํนาจการอนุมตัไิวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงนิการอนุมตั ิ

 

 

 

 

- 24 -



                                                                                                   ผูนํ้าด้านสีอตุสาหกรรม 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 

รายงานประจาํปี 2550 
Annual Report 2007 

16 

2) คณะกรรมการบรหาริ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมจีาํนวน 5 ทา่น ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1 นายสนัน่ เอกแสงกุล ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

4. นายวชิยั เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

5. นางสาวสรินินัท ์เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการดําเนินงานตามปกตธิุระ
และงานบรหิารของบรษิทั กําหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอํานาจการบรหิารต่าง ๆ ของ
บรษิทั หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและ
อนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่ําหนด โดย
สรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. ดาํเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ และมตขิอง
ทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ 

2. พจิารณากําหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบรษิทั กําหนดแผนการเงนิงบประมาณ การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ และควบคุมกํากบัดูแลใหก้าร
ดาํเนินงานของคณะทาํงานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามเปาหมาย้  

3. พจิารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่ายจดัการเสนอก่อนทีจ่ะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา่

และอนุมตั ิทัง้น้ีใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตักิารเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างทีไ่ม่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

4. มอีํานาจพจิารณาอนุมตั ิการใชจ้่ายเงนิในการดาํเนินการ ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การจดัซือ้ทรพัยส์นิ วตัถุดบิ 
เครือ่งจกัร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท 

5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ําคญั ๆ ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

6. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชือ่ หรอืการออกตราสารหน้ี รวมถงึการใหห้ลกัประกนั การคํ้
ประกนัเงนิกูห้รอืสนิเชือ่ หรอืการขอสนิเชือ่ใด ๆ ของบรษิทั ในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

7. เป็นคณะที่ปรกึษาฝายจดัการในเรื่องเกี่ยวกบันโยบายด้านการเงนิ การตลาด การบรหิารงาน่ บุคคล และด้านการ
ปฏบิตักิารอื่นๆ 

8. กาํหนดโครงสรา้งองคก์ร อํานาจการบรหิารองคก์ร รวมถงึการแต่งตัง้ การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกําหนดเงนิค่าจา้ง 
คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 
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9. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรอือาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าว มอีํานาจตามที่คณะกรมการบรหิาร
เหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรอื
แกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ หรอือาํนาจนัน้ ๆ ไดเ้หน็สมควร 

10. ดาํเนินการอื่นใด ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอืมอบ
อาํนาจชว่งทีท่าํใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรรม
การบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิทีม่กีารกาํหนดขอบเขต
อาํนาจการอนุมตัไิวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงนิการอนุมตั ิ

3) คณะกรรมการอสระิ / กรรมการตรวจสอบ   

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 กรรมการตรวจสอบของบรษิทัมจีาํนวน 4 ทา่น ดงัน้ี 

 ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1. นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวเิทยีน นิลดาํ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเจน วองอสิรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวทพิวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้การ
รายงานต่อคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ
บญัชภีายนอกและผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่หน็วา่จาํเป็นและเป็นเรื่องสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทักไ็ด ้

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบ
ทานรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้ม)ี 

3. สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยคาํนํา
ถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของสาํนักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบการณ์
ของบุคคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 
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5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของผูบ้รหิาร ทบทวน
ร่วมกบัผู้บริหารของบริษทัในรายงานสําคญั ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการ
วเิคราะหข์องฝายบรหิาร เป็นตน้่  

7. จดัทาํรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

7.1) ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความถูกตอ้ง 
ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้

7.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
7.3) เหตุผลทีเ่ชือ่วา่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปอกีวาระหน่ึง 
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
7.5) รายงานอื่นใดทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

9. มอีาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่าํเป็นในเรือ่งต่าง ๆ รวมถงึการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เมื่อเหน็ว่าจําเป็นดว้ยค่าใช้จ่ายของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใต้หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
สาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ี

 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของทุนชําระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีใหน้ับรวม
หุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการทีไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั 

เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจําจากบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั เช่น กรรมการผูจ้ดัการ (Chief Executive Officer) ของบรษิทั ไมส่ามารถเป็น
กรรมการตรวจสอบได ้เน่ืองจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิาร เป็นตน้ 

3. เป็นกรรมการทีไ่มม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของ
บรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

เป็นกรรมการทีไ่มม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้เหน็วา่ การเคยมผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะ
ไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

4. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

5. เป็นกรรมการทีไ่มไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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6. สามารถปฏบิตัหิน้าที ่แสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืญาตสินิทของบุคคล
ดงักลา่ว 

ความเป็นอสิระ 

1. ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ หมายความว่า การแสดงความเหน็หรอืรายงานไดอ้ย่างเสรตีามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดย
ไมต่อ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืตําแหน่งหน้าที ่และไมต่กอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด 
รวมถงึไมม่สีถานการณ์ใดๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัใหไ้มส่ามารถแสดงความเหน็ไดต้ามทีพ่งึจะเป็น 

2. กรณีที่ถือว่าปฏบิตัภิารกจิโดยขาดความเป็นอสิระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อทิธพิลของกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีข่องบรษิทั เป็นตน้ ไม่ว่าจะดว้ยความคุน้เคย ความเกรงใจ หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ทีส่่งผลใหก้ารปฏบิตัภิารกจิ
เป็นไปตามความตอ้งการของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเหลา่นัน้ จนทาํใหเ้กดิเหตุการณ์ ดงัน้ี 

2.1) ละเวน้ไมป่ฏบิตัภิารกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.2) ยอมรบัขอ้เสนอหรอืกระทําการใดๆ ในสิง่ที่ไม่ควรกระทําและมผีลทําให้บริษัทและผู้ถือหุ้นเสยีหาย หรือ
สญูเสยีผลประโยชน์ทีค่วรจะไดร้บั 

2.3) ไมแ่สดงความเหน็ หรอืไมเ่สนอรายงานต่อคณะกรรมการ หรอืต่อผูถ้อืหุน้อยา่งตรงไปตรงมา 

2.4) ไมม่กีารประสานงาน ปรกึษาหารอื หรอืไมใ่หค้วามร่วมมอืกบักรรมการ ฝายบรหิาร หรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทั่

ทีต่นปฏบิตัภิารกจิอยู ่

3. รายการทีอ่าจถอืวา่ไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระของกรรมการตรวจสอบ 

4. รายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการตรวจสอบทีก่ระทํากบับรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทั
รว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารตามเงือ่นไข ดงัน้ี 

4.1) การไดม้าหรอืจําหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ อยู่บนพืน้ฐานของการดําเนินธุรกจิปกตแิละเป็นเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไปทีก่าํหนด โดยมหีลกัเกณฑช์ดัเจนและเป็นทีเ่ปิดเผย 

4.2) ราคาสนิคา้หรอืบรกิาร เทยีบเคยีงไดก้บัราคาสนิคา้หรอืคา่บรกิารทีใ่หล้กูคา้รายอื่น 

5. ความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีก่รรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการตรวจสอบไดร้บัจากบรษิทั บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัทีเ่ป็นธุรกจิปกตใินฐานะเป็นสถาบนัการเงนิ 

6. รายการใดๆ ทีเ่ขา้ข่ายรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ไดด้ําเนินการตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้
รายการอื่นตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์กาํหนด 

4) คณะผูบ้รหาริ  

 คณะผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจาํนวน 12 ทา่น ดงัน้ี 

  ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1. นายสนัน่  เอกแสงกุล             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล             กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสนิท เอกแสงกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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  ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

4. นายวชิยั เอกแสงกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ 

5. นายมํ่า อรรณพพงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกุล ผูจ้ดัการฝายการเงนิ่  

7. นางสดุา ศริปิระยรูศกัดิ ์ ผูจ้ดัการฝายผ่ ลติ 

8. นางสาวศริภิรณ์ ชเูชดิ ผูจ้ดัการฝาย่ วจิยัและพฒันา 

9. นางสวา่งจติต ์ เลาหะโรจนพนัธ ์ ผูจ้ดัการฝายบญัชแีละสาํนกังาน่  

10. นางวไิลวรรณ มติรภานนท ์ ผูจ้ดัการฝายจดัซือ้่  

11. นายสมโภชน์  เจรญิลาภ             ผูจ้ดัการฝายทรพัยากรมนุษย์่  

12. นางสาวพรรณพมิล บุญญภญิโญ ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
 

การสรรหากรรมการบรษทั กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหาริ ิ ิ  

 บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะ ทัง้น้ี ในการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ จะพจิารณาจากคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และเวลาทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบรษิทัโดย
สมํ่าเสมอ ทัง้น้ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปน้ี  

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่ หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็น
รายบุคคล หรอืหลายคนในคราวเดยีวกนัแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีตใิด ๆ ผูถ้อื
หุน้แต่ละคนจะใชส้ทิธติามคะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตามขอ้ 1 แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

3. การออกเสยีงลงคะแนนเพือ่การเลอืกตัง้กรรมการ จะตอ้งเป็นไปตามคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั 
ใหผู้ท้ ีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีง 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ 
 กรรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตธิุระและ
งานบรหิารของบรษิทั โดยสรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั 

2. ดาํเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการและ/หรอื
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

3. เป็นผูร้บัมอบอํานาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 
ขอ้กาํหนด คาํสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัทุกประการ 

4. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอํานาจ
ช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแหง่การมอบอํานาจตามหนงัสอืมอบอํานาจฉบบัน้ี และ/หรอืใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบ ขอ้กาํหนด หรอืคาํสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัไดก้าํหนดไว ้
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5. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ปองกนัความเสีย่งจากปจจยัต้ ั ่าง ๆ ไมว่า่ภายใ
และภายนอกบรษิทั 

6. พจิารณาการเขา้ทําสญัญาเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 
รวมทัง้กาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํสญัญาดงักลา่ว เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  

7. มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดาํเนินการ ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การตดิต่อเรื่องบญัชเีงนิฝาก
กบัธนาคาร การจดัซือ้วตัถุดบิในการผลติในวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 

8. พจิารณาจดัสรร เงนิบําเหน็จ เงนิรางวลั หรอืผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้วแก่
พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระทาํกจิการใหบ้รษิทั 

9. มอีํานาจพจิารณาว่าจา้งพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝาย่ /แผนก หรอืการพน้
จากการเป็นพนักงาน กําหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงนิโบนัส รวมถงึสวสัดกิาร เกี่ยวกบัพนักงานทัง้หมดของบรษิทัยกเวน้
พนกังานระดบัผูบ้รหิาร 

10. มอีํานาจ ออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั 
และเพือ่รกัษาระเบยีบ วนิยั การทาํงานภายในองคก์ร 

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราว ๆ ไป 
ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการนัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ

หรอืมอบอาํนาจชว่งทีท่าํใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย (ตามทีนิ่ยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิทีม่กีาร
กาํหนดขอบเขตอาํนาจการอนุมตัไิวอ้ยา่งชดัเจนเชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงนิการอนุมตั ิ

5.  คาตอบแทนกรรม่ การและผูบ้รหาริ  

 คาตอบแทนท่ีเป็นตวัเงน่ ิ  

1) คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทั  
ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2550 ณ วนัที ่28 มนีาคม 2550 ไดอ้นุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั

สาํหรบัปี 2550 ไมเ่กนิ 2.2 ลา้นบาท  

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
คาตอบแทน่  

กรรมการบรษทัิ  
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน    ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ    

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ    

(บาท) 

 เบีย้ประชุมกรรมการ 

 โบนสั 

9 
-0- 

570,000.00 
-0- 

9 
9 

510,000.00 
920,000.00 

9 
9 

745,000.00 
920,000.00 
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2) คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัแต่ละราย 
             หนวย่ : บาท 

คาตอบแทน่   
ช่ือ - สกลุ ดาํรงตาํแหนง่  

ปี 2550 

1. นายสนัน่  เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 200,000.00 
2. นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล กรรมการ 140,000.00 
3. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ 140,000.00 
4. นายวชิยั เอกแสงกุล กรรมการ 130,000.00 
5. นางสาวสรินินัท ์เอกแสงกุล กรรมการ 140,000.00 
6. นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 260,000.00 
7. นายวเิทยีน นิลดาํ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 220,000.00 
8. นายเจน วองอสิรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 220,000.00 
9. นางสาวทพิวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 215,000.00 

รวม 1,665,000.00 

 

3) คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารของบรษิทั  

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
คาตอบแทน่  

ผูบ้รหาริ  
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 

เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

10 24,759,268.00 11 24,704,751.00 12 22,301,683.00 

 

 คาตอบแทนท่ีไมเป็นตวัเงน่ ่ ิ  

บรษิทัมคีา่ตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ อาคารชุดวอเตอรฟ์อรด์ ขนาด 30.3 ตารางเมตร ซึง่เป็นทีพ่กัของบรษิทัทีซ่ือ้ไว้
เพือ่เป็นสวสัดกิารสาํหรบัพนกังานทีโ่รงงาน อาํเภอพานทอง ในการมาพกัอาศยัชว่งทีม่กีารจดัสมัมนา ฝึกอบรม หรอืมาทาํการ
วจิยัทีส่าํนกังานสาขาในกรุงเทพมหานคร 

 

6. การกาํกบัดแูลกจการิ   

บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายปฏบิตัติามหลกัการและขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี
สาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ีการกําหนดบทบญัญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบตัิได้จริง นอกจากน้ีบริษัทได้นํา
หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) 15 ขอ้ มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบาย เพื่อใหก้าร
บรหิารงาน และการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และโปรง่ใส อนัจะเป็นการใหค้วามคุม้ครอง และเพิม่ความ
เชื่อมัน่แก่ผูถ้ือหุน้ นักลงทุน พนักงาน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝาย โดยบรษิทัไดก้ําหนดหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีให้่ ที่ประชุม 
คณะกรรมการพจิารณาโดยมแีนวทางปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
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6.1 นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกจการ  บรษทักาํหนดให้คณะกรรมการบรษทัถือปฏบตัดงัตอไปน้ีิ ิ ิ ิ ิ ่  
 บรหิารงานด้วยความระมดัระวงั และรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความสามารถและประสทิธภิาพที่เพยีงพอ 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
 ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอและเพยีงพอแก่สาธารณะ ผูถ้อืหุน้ แล

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝาย่  
 ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึความเสีย่งอยู่เสมอ โดยมี

การควบคุมและบรหิารความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ 
 ดแูลมใิหเ้กดิปญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทาํของตนเองั  
 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั และตอ้งดาํรงไวซ้ึง่ความเป็นธรรมต่อคูค่า้ ผูถ้อืหุน้และผู้

มสีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

6.2 สทธิ ิของผูถ้ือหุ้น บรษทัจะให้ความสาํคญัเก่ียวกบัสทธของผูถ้ือหุ้นอยางเทาเทียมกนัดงัตอไปน้ีิ ิ ิ ่ ่ ่  
 สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทั  
 สทิธใินการออกเสยีง 
 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการดแูลอย่างเป็นธรรม  โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการดแูลอย่างเท่าเทยีมกนัในสทิธต่ิางๆ ทีผู่ถ้อืหุน้พงึมแีละ

พงึได ้
6.3 สทธของผู้มีสวนได้สวนเสีย ิ ิ ่ ่ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มโดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปน้ี 
 พนกังาน: บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย และให

ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
 คู่คา้: บรษิทัมกีารซื้อสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมถงึการปฏบิตัติามสญัญาต่อคู่คา้ 

และจะปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ตกลงเกีย่วกบัการกูย้มือยา่งเครง่ครดั 
 ลูกคา้: บรษิทัเอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้ โดยรกัษาคุณภาพและมาตรฐานในการใหบ้รกิาร รวมทัง้มมีาตรการใน

การเกบ็รกัษาความลบัของลกูคา้ และมบุีคลากรทีท่าํหน้าทีร่บัคาํรอ้งเรยีนของลกูคา้ 
 คูแ่ขง่: บรษิทัประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการแขง่ขนั หลกีเลีย่งวธิกีาร

ทีไ่มส่จุรติเพือ่ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม หรอืทาํลายคูแ่ขง่ขนั 
 ชุมชน: บริษทัมคีวามรบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสงัคม โดยมมีาตรการในการดูแลรกัษาเครื่องใช้

อุปกรณ์ในการดาํเนินงานของบรษิทัเพือ่ปองกนัสภาพแวดลอ้มจากมลภาวะทีอ่าจเกดิขึน้้  

6.4 การประชุมผูถ้ือหุ้น 
ในการประชุมแต่ละครัง้  ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะแก่บริษัทได้ นอกจากนัน้

หลงัจากที่บรษิทัได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว บรษิทัจะจดัใหม้ปีระธานคณะกรรมการ ตวัแทนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษาทางกฎหมายเขา้ร่วมประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบรษิทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

6.5 ภาวะผูนํ้าและวสยัทศัน์ิ  
คณะกรรมการไดม้สี่วนร่วมในการกําหนด (หรอืใหค้วามเหน็ชอบ) วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ เปาหมาย แผนธุรกจิ และ้

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสุด
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน และเปิดเผยขอ้มลู
ของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้ง และครบถว้น 
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6.6 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ในการทาํรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสม

อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั ซึ่งมาตรการในการอนุมตัิรายการระหว่างกนั ตลอดจนกําหนด
นโยบายและแนวโน้มในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้
ที ่1/2549  เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2549 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2549  เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2549  

6.7 จรยธรรมธรุกจิ ิ  
บรษิทัไดอ้อกขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝายจดัการและพนักงานเพือ่ใหผู้ท้ ี่่

เกีย่วขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที ่  

6.8 การถวงดลุกรรมการท่ีไมเป็นผูบ้รหาร่ ่ ิ  
บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั โดยไม่ใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลใดมอีํานาจในการตดัสนิใจแต่เพยีงบุคคลเดยีว หรอืกลุ่ม

เดยีว โดยกําหนดใหม้กีรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน ซึง่มากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารบรหิารงานมี
ประสทิธภิาพและสรา้งกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล  

6.9 การรวมหรือแยกตาํแหนง่  
บรษิทัแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั โดยมใิหบุ้คคลคนเดยีวดํารง

ตําแหน่งทัง้สองควบคู่กนั ทัง้น้ี ก็เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการกํากบั,ดูแลและการบรหิารงานประจํา 
นอกจากน้ีบรษิทัไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่างชดัเจน ทาํใหป้ระธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการไม่มอีํานาจเบด็เสรจ็ และมกีารถ่วงดุลในกจิการทีส่ําคญัซึ่งจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของ
บรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้อาํนาจทีม่อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการบรษิทัจะไมส่ามารถอนุมตัริายการใดๆ ที่
ตนเองหรอืบุคคลที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั
บรษิทั  

6.10 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดบับรหาิ ร  
  ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น มคีวามเหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั
มอบหมายสว่นคา่ตอบแทนของเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนดซึง่สอดคลอ้ง
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมทัง้ผลการดาํเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารแต่ละทา่น  

6.11 การป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผูบ้รหาริ  

1. บรษิทักาํหนดใหม้กีารปองกนัการนําขอ้มลูของบรษิทัไปใช ้โดยกาํหนดใหห้น่วยงานทีรู่ข้อ้มลูหา้มนําขอ้มลูไปเปิดเผย้

ยงัหน่วยงานหรอืบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

2. ผูบ้รหิารของบรษิทัที่ได้รบัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่
สาธารณชน โดยการกาํหนดหา้มผูบ้รหิารทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะเปิดเผยสู่
สาธารณชน 

3. เมื่อหลกัทรพัย์ของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทได้กําหนดให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารมหีน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัตามมาตรา 59 เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที ่สจ. 14/2540 เรื่องการจดัทําและเปิดเผยรายการถอืหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่12 พฤษภาคม 2540 และไดก้ําหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑข์อ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถงึไดก้ําหนดโทษทางวนิัยสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มลูภายในบรษิทัไปใชห้รอืนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้
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บริษัทได้รบัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นอกัษร การ
ภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพนัสภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกแลว้แต่กรณี เป็นตน้  

6.12 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการต้องมกีารประชุมอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืน และอาจมกีารประชุมเพิม่เตมิไดต้ามความจําเป็น และ

กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิม่เตมิใหท้ีป่ระชุมพจิารณาได ้รวมทัง้สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมไดอ้ย่างเปิดเผย และ
ตรงไปตรงมา โดยบรษิทัจะจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2550 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัมรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการ ดงัน้ี  

จาํนวนครัง้ท่ีเข้ารวมประชุม่  

คณะกรรมการบรษทัิ  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2550 

 นายสนัน่  เอกแสงกุล 5/5 8/8 N/A N/A 
 นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกุล 5/5  8/8 N/A N/A 
 นายสนิท  เอกแสงกุล 5/5  8/8 N/A N/A 
 นายวชิยั  เอกแสงกุล 5/5  6/8 N/A N/A 
 นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกุล 5/5  8/8 N/A N/A 
 นางพสิมยั  บุณยเกยีรต ิ 5/5 8/8 6/6 8/8 
 นายวเิทยีน  นิลดาํ 5/5 8/8 5/6 8/8 
 นายเจน  วองอสิรยิะกุล 5/5 8/8 6/6 8/8 
 นางสาวทพิวรรณ  อุทยัสาง 5/5 7/8 6/6 8/8 

6.13 คณะอนุกรรมการ 
ทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2550 เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2550 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย

กรรมการอสิระจาํนวน 4 ทา่น ซึง่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกลบัเขา้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอกีวาระหน่ึง เพือ่ช่วยตรวจสอบ
การกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั โดยกําหนดอํานาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขต อํานาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยทีค่ณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจดัใหม้กีารประชุมเป็นพเิศษในกรณีทีม่วีาระ
เรง่ดว่น คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้น้ี ตัง้แต่เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2550 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2550 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ทัง้สิน้ 8 ครัง้  

6.14 ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน  
บรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิานเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย

ได้กําหนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไวอ้ย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใชท้รพัย์สนิของ
บรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม บรษิทัมกีารว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และดําเนินการให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทําการประเมนิและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบรษิัทในการ
ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปีนอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีูม่อืการตรวจสอบภายในของบรษิทัเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

6.15 รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้งบการเงิน และ

สารสนเทศทางการเงนิทีจ่ะปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปีของบรษิทั 
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6.16 ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 
บรษิทัมนีโยบายใหฝ้ายบรหิารเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนทีค่รบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ่

และเชือ่ถอืได ้โดยเฉพาะขอ้มลูทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบกบับรษิทัตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัย ์และ
บรษิทัยงัเปิดใหผู้ล้งทุนไดต้ดิตามขอ้มลูของบรษิทัโดยตรงทีน่ายสนิทเอกแสงกุล หรอืตดิต่อกบับรษิทัผา่น www.easonpaint.co.th 

 

7. บคุลากร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550  บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนักงานทัง้สิน้ 283 คน (ไมร่วมกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ 

1-4) โดยแยกตามสายธุรกจิ ดงัน้ี  

สายงาน EASON NOF (Thailand) รวม 

ฝายวจิยัและพฒันา่  48 1 49 

ฝายการตลา่ ด 10 3 13 

ฝายจดัซือ้่  5 -0- 5 

ฝายการเงนิ่  1 -0- 1 

ฝายบญัชี่ และสาํนกังาน 70 5 75 

ฝา่ยผลติ 120 -0- 120 

ฝาย่ ทรพัยากรมนุษย ์ 10 -0- 10 

สว่นความปลอดภยั 4 -0- 4 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 6 -0- 6 

รวม 274 9 283 

7.1 คาตอบแทนท่ีเป็นตวัเงน่ ิ  
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน คา่ลว่งเวลา โบนสั คา่สวสัดกิารพนกังานทีเ่ป็นตวัเงนิ เงนิสมทบกองทุน

สาํรองเลีย้งชพี เป็นตน้ (ไมร่วมกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ 1-4) 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

คาตอบแทนพนักงาน่  จาํนวนราย 
(คน) 

จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 

บมจ.อซีึน่ เพน้ท ์ 199 35,627,916.70 221 48,986,464.62 274 47,462,877.50 

บจก.นอฟ (ประเทศไทย) 9 5,097,443.50 9 4,313,497.40 9 4,336,292.00 

รวม 199 37,577,076.08 230 53,299,962.02 283 51,799,169.50 
 

7.2 คาตอบแทนท่ีไมเป็นตวัเงน่ ่ ิ  
บรษิทัมคีา่ตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ อาคารชุดวอเตอรฟ์อรด์ ขนาด 30.3 ตารางเมตร ซึง่เป็นทีพ่กัของบรษิทัทีซ่ือ้ไว้

เพือ่เป็นสวสัดกิารสาํหรบัพนกังานทีโ่รงงาน อาํเภอพานทอง ในการมาพกัอาศยัชว่งทีม่กีารปฎบิตังิานในกรุงเทพมหานคร 
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7.3 ข้อพพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัิ  

-ไมม่-ี 
7.4 นโยบายในการพฒันาพนักงาน  
บรษิทัมนีโยบายสนบัสนุนการพฒันาพนกังาน ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรสาํคญัในการดาํเนินกจิการของบรษิทัรวมถงึการปลกูฝงั

ใหพ้นักงานมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รเพือ่พฒันาทกัษะความรูใ้นการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลและความปลอดภยัสงูสุด  โดย
บริษัทมีการจดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ อยู่เสมอให้พนักงานทุกระดบัตัง้แต่พนักงานที่เริ่มเข้าทํางานกบับริษัทจะต้องผ่านการ
ปฐมนิเทศ และฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตังิาน   
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บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) มรีายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ณ 31 ธนัวาคม ปี 2549 – 2550  ดงันี้ 

มลูคา่ รายการ (ล้านบาท) บรษทัิ / บรษทัยอยิ ่
กบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ได้แก่ กลุ่มเอกแสงกุล จํานวน
รอ้ยละ 100.00 ของทุนทีช่ําระ
แลว้ทัง้หมด  

 มกีรรมการกลุ่มเดยีวกนั 

 คา่เชา่จา่ย  เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน
สาขาทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่เป็น
ที่ตัง้ของสํานักงานและห้องวจิยั 
สญัญาเช่าเริม่ตัง้แต่ 1 ม.ีค. 48 
คา่เชา่เดอืนละ 82,000 บาท 

 เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน
สาขาเพิม่เตมิทีก่รุงเทพมหานคร 
ซึ่ ง เ ป็ นที่ ตั ้ง ข อ ง สํ า นั ก ง า น 
สญัญาเช่าเริม่ตัง้แต่ 1 พ.ค.50 
คา่เชา่เดอืนละ 107,000 บาท 

0.98 1.84  บรษิทัเช่าทีด่นิและอาคารสาํนกังานสาขาที่
ก รุ ง เ ทพมหานค ร  ซึ่ ง เ ป็ นที่ ตั ้ง ข อ ง
สาํนกังานและหอ้งวจิยั  

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: บรษิทัมี
ความจําเป็นต้องเช่าพื้นที่ดงักล่าว เพื่อใช้
ประโยชน์ในปจจุบัน  เพื่อการใช้เ ป็นั

สํานักงานในกรุงเทพมหานคร และใช้เป็น
หอ้งวจิยั  

 โดยสญัญาที่ 1 มีระยะเวลาการเช่าตาม 
เท่ากบั 3 ปี มอีตัราค่าเช่าทีด่นิและอาคาร
เดือนละ 82,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าเช่า
ทีด่นิไม่รวมอาคารทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิ
อิสระ คือ บริษัท พรีเฟอ แอฟไพรซัล 
จาํกดั เมื่อ 29 พ.ย. 47 ในการต่ออายุการ
เช่าอีก 3 ปี บริษัทต้องแสดงความจํานง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 1 เดอืนก่อน
ครบระยะเวลาการเช่า โดยสามารถตกลง
ราคาคา่เชา่ใหมไ่ด ้ 

 โดยสญัญาที่ 2 มีระยะเวลาการเช่าตาม 
เท่ากบั 3 ปี มอีตัราค่าเช่าทีด่นิและอาคาร
เดือนละ 107,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าเช่า
ที่ดินและอาคารที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
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มลูคา่ รายการ (ล้านบาท) บรษทัิ / บรษทัยอยิ ่
กบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

 
 
 
 
 

อิสระ คือ บริษัท พรีเฟอ แอฟไพรซัล 
จาํกดั เมือ่ 3 ต.ค.48 ในการต่ออายุการเช่า
อีก 3 ปี บริษัทต้องแสดงความจํานงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรภายใน 1 เดอืนก่อนครบ
ระยะเวลาการเช่า โดยสามารถตกลงราคา
คา่เชา่ใหมไ่ด ้

บรษิทั ออรจินิ มกิ ิ
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(“OMT”) ต่อมาเป็น
ชือ่ใหม ่ เป็นบรษิทั 
ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์
จาํกดั (“OEP”) 

 รายไดจ้ากการขาย
สนิคา้ 

 บริษัทขายสีพ่นพลาสติกให้กับ
บ ริษัท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ ง เ ป็ น
ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทั
เพียงรายเดียว ตามข้อตกลง
ทางการค้ากับเจ้าของสูตรการ
ผ ลิ ต  บ ริษัท จึ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เทียบเคียงกับราคาตลาดได ้
ทั ้ง นี้  บ ริษัท มีอิ ส ร ะ ใ น ก า ร
กําหนดอตัรากําไรส่วนเพิม่โดย
พจิารณาตามนโยบายราคาและ
ภาวะตลาดควบคูก่นั 

140.02 186.95  OEP เป็นบรษิทัรว่มทุน ทาํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดั
จําหน่ายสีพ่นพลาสติกทัง้หมดให้บริษัท  
มเีครดติขายเชน่เดยีวกบัลกูคา้รายอื่น ๆ  

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

 

 
 
 
 

 ในปี 2550 ถือหุ้นโดยบริษัท 
และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ 
กลุ่มเอกแสงกุล รวมจํานวน
ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ชําระ
แลว้ทัง้หมด 

 ในเดอืนมกราคม 2551 บรษิทั
ไดซ้ือ้หุน้เพิม่สดัสว่นการถอืหุน้
ใน OMT เป็นรอ้ยละ 39.80 

 มกีรรมการร่วมกนั ได้แก่ นาย
สนิท เอกแสงกุล  

 ลกูหนี้การคา้และตัว๋
เงนิรบัการคา้ 
- ยอดตน้งวด 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกตทิางธรุกจิเกีย่วเนื่อง
จากการขายสนิคา้ 

 
 

39.04 
46.51 

 
 

46.51 
60.46 

 
 
 
 
 
 

   ซือ้สนิคา้  ซื้อวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติที่พ่น 58.46 107.79  หากบริษัทต้องสัง่ซื้อวัตถุดิบนําเข้าเอง 
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มลูคา่ รายการ (ล้านบาท) บรษทัิ / บรษทัยอยิ ่
กบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

พลาสติก เป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 
เพราะเป็นวตัถุดิบเฉพาะ เป็น
ราคาทีต่กลงรว่มกนั 

 

จะตอ้งซือ้ในจาํนวนขัน้ตํ่าตามทีผู่จ้ดัจาํหน่า
กําหนด การซือ้ผา่น OMT ทีส่ ัง่ซือ้วตัถุดบิ
ผา่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารสัง่ซื้อวตัถุดบิ
ในปริมาณมากอยู่แล้ว ทําให้บริษัทไม่
จาํเป็นตอ้งซือ้ในปรมิาณทีเ่กนิความจาํเป็น 

   เจา้หนี้การคา้ 
- ยอดตน้งวด 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกตทิางธรุกจิเกีย่วเนื่อง
จากการขายสนิคา้ 

 
12.04 
18.08 

 
18.08 
41.93 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

   คา่ใชจ้า่ยอื่น  ซื้อแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ทดสอบ
มาตรฐานสพีน่พลาสตกิก่อนทีจ่ะ
จาํหน่าย OMT 

0.27 0.76  บริษัทต้องมีการทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานสีพ่นพลาสติกทุก ชุดที่ผลิต 
(LOT) ก่อนจดัส่งไปยงัลูกคา้ โดยใชแ้ผ่น
พลาสติกสําหรบัการทดสอบที่ซื้อมาจาก 
OMT  

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

   คา่เชา่รบั  บริษัทให้เช่ าพื้นที่ เก็บรักษา
วตัถุดิบและสนิค้ารอจดัส่ง โดย
ในอดีตจนถึงปี 2546 บรษิัทใช้
วธิปีระเมนิค่าเช่ารวมไวใ้นราคา
ขายสินค้า ต่อมาตัง้แต่ ม.ค. – 
พ.ย. 47 บรษิัทคิดค่าเช่าเหมา
จ่ายเดือนละ 25,000 บาทและ
เปลี่ยนแปลงค่าเช่าลดลงเป็น
เดือนละ 10,000 บาท เพราะมี

0.09 0.09  เป็นการเช่าโกดงัทีโ่รงงานในจงัหวดัชลบุร ี
เพื่อเป็นโกดงัเกบ็สพี่นพลาสตกิ เนื่องจาก 
OMT เป็นผูจ้ดัจําหน่ายสพี่นพลาสตกิให้
บริษัท จึงขอเช่าพื้นที่โกดังของบริษัท
ภายในโรงงาน เพื่อให้มีพื้นที่ในโรงงาน
บางส่วนในการเกบ็รกัษาวตัถุดบิและสนิคา้
รอจดัสง่ 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: บรษิทัได้
ดาํเนินการใหผู้ป้ระเมนิอสิระประเมนิค่าเช่า
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มลูคา่ รายการ (ล้านบาท) บรษทัิ / บรษทัยอยิ ่
กบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

การคิดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ
จัดส่งสินค้าและจัดทําเอกสาร
ขนส่งสนิค้า รวมไวใ้นราคาขาย
สนิคา้ใหก้บั OMT แล้ว ต่อมา 
ตัง้แต่ 1 ม .ิย. 48 บริษัทให้เช่า
โกดัง เท่ากับ  7 ,500 บาทต่อ
เดอืนและคา่บรกิารอื่น ๆ เท่ากบั 
5,000 บาท/ เดอืน 

   คา่บรกิารรบั  ค่าบรกิารคลงัสนิค้าตามสญัญา 
เริม่เดอืน ม.ิย. 48 อตัราเดอืนละ 
5,000 บาท 

0.06 0.11 

   รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั  คา่เชา่และคา่บรกิาร  0.01 0.04 

โกดงัแล้ว โดยบรษิทั พรเีฟอ แอฟไพรซลั 
จํากัด  เมื่อ  31 พ .ค .  47 โดยมีค่า เช่า
ประเมนิเท่ากบัเดอืนละ 150 บาทต่อ ตร.ม. 
เท่ากับ 7,500 บาทต่อเดือนบนพื้นที่ 50 
ตร.ม. และค่าบรกิารอื่น ๆ เท่ากบั 5,000 
บาทต่อเดอืน 

   เงนิปนผลรบัั   เงนิปนผลตามสดัสว่นการถอืหุน้ั  1.47 -0-  เป็นเงินปนผลรบัจากการลงทุนใน ั OEP 
(เดมิคอื OMT) ตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ย
ละ 10 ในปี 2550 

 ซือ้สนิคา้  เป็นการนําเข้าสีที่บริษัทไม่ได้
ผลติเพือ่จาํหน่ายต่อ 

8.70 7.98  ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

 เจา้หนี้การคา้  คา่สนิคา้นําเขา้เพือ่ขาย  2.06 2.85  ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

 

BASF Coatings 
Japan 

 ถือหุ้นในบรษิทัย่อย คอื บจก. 
นอฟ (ประเทศไทย) (“NTL”) 
จํานวนร้อยละ 40 และบริษัท
ถอืจํานวนรอ้ยละ 51 และ Miki 
(Japan) ถอืหุน้จาํนวนรอ้ยละ 9 
ของทุนทีช่ําระแล้วทัง้หมดของ 
NTL 

 

 คา่ใชจ้า่ยอื่น  ค่ า เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
ค่าลขิสทิธ ิโดยคดิอตัราที่ตกลง์
รว่มกนัตามสญัญาตัง้แต่ปี 2527 

13.28 15.18 

   คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  เ ป็นค่ า เทคนิคการผลิตและ 8.45 8.73 

 รายการค่าเทคนิคการผลิตและค่าลิขสทิธ ิ์
คํ า น ว ณ จ า ก ร า ย ไ ด้ ข า ย สี พ่ น
รถจักรยานยนต์ตามอัตราที่กําหนดใน
สญัญาตัง้แต่ปี 2527 
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มลูคา่ รายการ (ล้านบาท) บรษทัิ / บรษทัยอยิ ่
กบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

ค่าลขิสทิธ ิมกีําหนดจ่ายทุกรอบ ์
6 เดือนภายใน 60 วนันับจาก
วนัทีค่รบรอบ 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงกบั BASF Coatings Japan 

 
 คา่ซือ้สนิคา้ 

 
 
 
 

 เป็นการนําเข้าสีที่บริษัทไม่ได้
ผลติเพือ่จาํหน่ายต่อ 

-0- 1.64 วตัสนั สแตนดารด์ 
เอเชยี องิค ์

 ถือหุ้นในบรษิทัย่อย คอื บจก. 
อีซึ่น วัตสัน โค๊ตติ้ง (“EWC”) 
จํ านวนร้อ ยล ะ  4 9.00 และ
บรษิทัถือจํานวนรอ้ยละ 50.95 
และกลุ่มเอกแสงกุลถือจํานวน
ร้อยละ 0.05 ของทุนที่ชําระ
แลว้ทัง้หมด 

 เจา้หนี้การคา้  คา่สนิคา้นําเขา้เพือ่ขาย -0- 1.64 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัการทาํรายการระหวางกนัิ ่  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัที่ได้กล่าวในตารางขา้งต้นแล้ว และมี
ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบตามทีร่ะบุในตาราง สาํหรบัในอนาคตหากมรีายการลกัษณะดงักล่าวเกดิขึน้อกี บรษิทัสามารถ
ดําเนินการไดแ้ละจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส สาํหรบัรายการระหว่างกนัอื่นๆ บรษิทัจะมอบหมายใหฝ้าย่

งานที่เกี่ยวขอ้งรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการดงักล่าวเพื่อนําเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ว่า 
รายการดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิทัว่ไปและเป็นไปตามราคาตลาด ในการน้ี บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยการใหค้วามเหน็ต่อการทาํรายการระหวา่งกนันัน้ จะตอ้งไมม่กีรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี
รว่มอยูด่ว้ย 

นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหวางกนัในอนาคต่  

 นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตทัง้ในสว่นทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ือง เช่น การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์การจ่ายเทคนิคการ
ผลติและค่าลขิสทิธ ิเป็นตน้ และในสว่นทีเ่กดิขึน้ไม่ต่อเน่ือง เช่น รายการระหว่างกนักบับรษิทั อนิโคท์ (ประเทศไทย) จํากดั หรอื
บรษิทั เอกแสง (1978) จํากดั ซึง่ทัง้สองบรษิทัเป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งและไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํรายการและพจิารณาวา่เงือ่นไขการกาํหนดราคา
และเงื่อนไขการทํารายการว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิปกต ิทัง้น้ี ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่มสี่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารทํา
รายการ คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอื
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัรายการที่
เกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยท์ีส่ําคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย และตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนด
โดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัที่เกดิขึน้กบับุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต  
 บรษิทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ว่า 
เป็นไปตามลกัษณะธุรกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการกาํหนดราคากบับุคคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่
มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็น
ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพือ่นําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี  ทัง้น้ี บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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ภาพรวมของผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา   

บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายสอุีตสาหกรรม ผลติภณัฑส์อุีตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัผลติ ม ี2 กลุ่ม 
คอื 1) สกีลุ่มยานยนต์ ไดแ้ก่ สพี่นรถจกัรยานยนต์ สพี่นพลาสตกิ 2) สกีลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดแ้ก่ หมกึพมิพอ์อฟเซท และสี
เคลอืบบรรจุภณัฑ ์และสอีื่นๆ  อตัราการขยายตวัของรายไดข้องบรษิทั จะขยายตวัตามอุตสาหกรรมของลกูคา้ ซึง่สามารถแบ่งได้
ตามผลติภณัฑห์ลกั เชน่ รายไดจ้ากสพีน่รถจกัรยานยนตท์ีใ่ชใ้นการพน่ตวัถงัและชิน้สว่นรถจกัรยานยนต ์และสพีน่พลาสตกิทีส่ว่น
ใหญ่ใชใ้นการพ่นชิ้นส่วนรถยนต์ทําจากพลาสตกิ จะขยายตวัตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และรายไดจ้ากสพี่นพลาสตกิบางส่วน
ขยายตวัตามอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟาและบรรจุภณัฑ์ สําหรบัรายได้จากหมกึพมิพ์ออฟเซทจะขยายตวัตามอุตสาหกรรม้

สิง่พมิพ ์และรายไดจ้ากสเีคลอืบบรรจุภณัฑจ์ะขยายตวัตามอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณัฑ์ โดยรายได้หลกัของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมามรีายไดจ้ากการจําหน่ายสพี่นรถจกัรยานยนต์และสพี่นพลาสตกิรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของรายไดร้วมจากการขาย  

รายได ้

ในปี 2549 - 2550 รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 663.98 ลา้นบาท เป็น 698.45 ลา้นบาทตามลําดบั รายไดร้วมของ
บรษิทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทั และรายไดอ้ื่นๆ (ซึ่งไดแ้ก่ กําไรจากการจําหน่ายทรพัย์สนิ ถาวร 
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น และส่วนแบ่งในผลกําไรสุทธใินบรษิทัย่อย) ทัง้น้ี รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทัสามารถ
จาํแนกไดเ้ป็น รายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายสอุีตสาหกรรม รองลงมาคอื รายไดจ้ากการบรกิาร และรายไดจ้ากการขายอื่นๆ ซึง่
มรีายละเอยีดรายไดจ้ากการขายและบรกิารดงัน้ี 

1) สีกลุ่มยานยนต์ เป็นสีที่นําไปใช้กับกลุ่มยานยนต์ เช่น สีพ่นรถจักรยานยนต์ ที่นําไปใช้พ่นสีตัวถัง และชิ้นส่วน
รถจกัรยานยนต์ และสพี่นพลาสตกิ ที่นําไปใช้พ่นชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ยอดขายสกีลุ่มน้ีจะผนัแปรตามยอดผลติยานยนต์ใน
ประเทศทีข่ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหร้ายไดจ้ากสกีลุ่มยานยนตข์องบรษิทัเพิม่ขึน้ทุกปี ถงึปจจุบนั ั แมว้า่บรษิทัจะมกีารปรบัราคา
ขายสพีน่รถจกัรยานยนตข์ึน้ลงตามแนวโน้มราคาวตัถุดบิทีเ่ปลีย่นแปลง  

2) สกีลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เป็นสทีีนํ่าไปใชก้บักลุ่มอุตสาหกรรมสิง่พมิพ ์และอุตสาหกรรมเคลอืบบรรจุภณัฑ ์ทัง้น้ี ในช่วง 3 
ปีทีผ่่านมา รายได้จากสกีลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้จากหมกึพมิพ์ ตามความร่วมมอืระหว่างบรษิทั และ INX 
International Ink Co. ประเทศสหรฐัอเมรกิา และสเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์ตามความร่วมมอืระหวา่งบรษิทั และ Watson Standard 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

บรษิทัรายละเอยีดสดัสว่นรายไดแ้ละกาํลงัการผลติดงัน้ี  

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 625,743.94         99.83% 653,199.10         98.38% 695,796.67         98.38%
รายไดจ้ากการขายสอีุตสาหกรรม 622,131.27       99.25% 651,306.00       98.09% 694,026.00       98.09%
กลุ่มยานยนต์ 502,445.06       80.16% 504,795.00       76.03% 541,189.00       76.03%
กลุ่มสอีุตสาหกรรมอนื 119,686.21       19.09% 146,511.00       22.07% 152,837.00       22.07%

รายไดจ้ากการบรกิาร 2,045.49           0.33% 1,893.10           0.29% 1,770.67           0.29%
รายไดจ้ากการขายอนื ๆ 1,567.18           0.25% -                  0.00% -                  0.00%

รายได้อืน ๆ 1,069.32             0.17% 10,780.13           0.28% 2,649.56             0.28%
กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิถาวร 775.89             0.12% 1,006.57           0.15% -                  0.15%
กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 67.58               0.01% 882.45             0.13% -                  0.13%
ดอกเบยีรบั 225.85             0.04% 3,929.15           0.59% 1,011.54           0.59%
รายไดอ้นื -                  0.00% 4,961.96           0.75% 1,638.02           0.75%

รวมรายได้ 626,813.26         100.00% 663,979.23         100.00% 698,446.23         100.00%
กาํลงัการผลิต

ปี 2550 ร้อยละ

6,300 ตนั/ปี

ปี 2549 ร้อยละ

6,300 ตนั/ปี

ปี 2548 ร้อยละ

4,900 ตนั/ปี

รายละเอียดรายได้
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รายไดจ้ากการบรกิาร มาจากคา่ขนสง่และคา่โกดงัใหเ้ชา่จาก NTL, OMT และ Miki (Thailand) เป็นตน้ 

รายไดจ้ากการขายอื่นๆ ไดแ้ก่ การรบัจา้งผลติกาวอุตสาหกรรม เศษวสัดุ สนิคา้เสือ่มสภาพ และภาชนะบรรจุวตัถุดบิ 

รายไดอ้ื่นๆ มาจากการขายทรพัยส์นิ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น และส่วนแบ่งผลกําไรสุทธใินบรษิทัร่วม และดอกเบีย้รบั
ทีม่าจากการนําเงนิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) ทีร่อการลงทุนตามโครงการในอนาคตไปลงทุน
ระยะสัน้ 

ในปี 2550 บรษิทัมรีายไดร้วมเทา่กบั 698.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2549 คดิเป็นรอ้ยละ 5.19  จากรายไดจ้ากการขายสี
กลุม่ยานยนตแ์ละสกีลุม่อุตสาหกรรมอื่นเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 7.21 และรอ้ยละ 4.32 จากปี 2549  สดัสว่นรายไดส้กีลุ่มยานยนต ์
ต่อรายไดร้วม ในปี 2549 และ 2550 เทา่กบั รอ้ยละ 76.03 และรอ้ยละ 77.48 ตามลาํดบั และสดัสว่นรายไดส้กีลุ่มอุตสาหกรรมอื่น 
ต่อรายไดร้วม ในปี 2549 และ 2550 เทา่กบั รอ้ยละ 22.07 และรอ้ยละ 21.88 ตามลาํดบั 

 ตน้ทุนขายและคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 

บรษิทัใชผ้งส ีเรซนิ ตวัทาํละลาย และเคมภีณัฑอ์ื่นๆ เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ ซึง่วตัถุดบิทีเ่ป็นเคมภีณัฑจ์ะมทีัง้สว่นที่
ผลติไดใ้นประเทศและนําเขา้จากต่างประเทศ ผูผ้ลติในธุรกจิสอุีตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดบิที่ผลติในต่างประเทศในอตัรา
มากกวา่วตัถุดบิทีผ่ลติภายในประเทศ เน่ืองจากวตัถุดบิทีผ่ลติภายในประเทศสว่นใหญ่ยงัมคีุณสมบตั ิและคุณภาพไมท่ดัเทยีมกบั
วตัถุดบิทีผ่ลติในต่างประเทศ  ในปี 2550 วตัถุดบิทีบ่รษิทัใชใ้นการผลติ แบง่เป็นวตัถุดบิทีซ่ือ้ภายในประเทศ จาํนวนรอ้ยละ 87.27 
และวตัถุดบิทีบ่รษิทันําเขา้เองจากต่างประเทศจํานวนรอ้ยละ 12.73  ของมลูค่าการสัง่ซื้อวตัถุดบิรวม สาเหตุทีบ่รษิทัมมีูลค่าซื้อ
วตัถุดบิภายในประเทศสูงกว่าการนําเขา้เองจากต่างประเทศ เน่ืองจากบรษิทัมกีารวจิยัและพฒันาเพื่อการใช้วตัถุดบิที่ผลติใน
ประเทศทีม่คีุณภาพ มคีุณสมบตัติามขอ้กําหนดและไดร้บัการยอมรบัจากเจา้ของ Know-How มาใชใ้นการผลติเพื่อทดแทนการ
นําเขา้ นอกจากน้ี บรษิทัยงัมกีารซื้อวตัถุดบิหลกัรวมถงึวตัถุดบิทีต่อ้งนําเขา้จากต่างประเทศผา่นบรษิทัร่วมทุน คอื OMT ซึง่เป็น
บรษิทัรว่มทุนระหวา่งบรษิทั Origin และ Miki (Thailand) โดยปกตหิากบรษิทัตอ้งสัง่ซือ้วตัถุดบินําเขา้เอง บรษิทัตอ้งซือ้ในจาํนวน
ขัน้ตํ่าทีต่อ้งสัง่ซือ้ (Minimum Order) ตามทีผู่จ้ดัจาํหน่ายกําหนด ในขณะทีป่รมิาณวตัถุดบิทีบ่รษิทัตอ้งการใชม้จีาํนวนน้อยกว่า
จาํนวนขัน้ตํ่าทีต่อ้งสัง่ซือ้ ดงันัน้ ในการซือ้วตัถุดบิผา่น OMT ทีส่ ัง่ซือ้วตัถุดบิผา่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศญีปุ่น คอื ่ Origin ทีม่ี
การสัง่ซือ้วตัถุดบิในปรมิาณมากอยู่แลว้ จงึทาํใหบ้รษิทัสามารถซือ้วตัถุดบิไดต้ามปรมิาณทีบ่รษิทัตอ้งการใชโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งซื้อ
ในปรมิาณทีเ่กนิความจาํเป็น จงึไดป้ระโยชน์จากบรษิทัร่วมทุนดา้นการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale)  สว่นตน้ทุน
คา่แรงงาน คา่พลงังานและคา่ใชจ้า่ยในการผลติอื่นๆ คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 8.09 ของตน้ทุนการขาย  

ต้นทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายได้รวมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดบัร้อยละ 65.80 - 68.32  โดยปี 2550 มี
อตัราสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 68.32 ของรายไดร้วม  อย่างไรกต็าม ราคาตน้ทุนวตัถุดบิเคมภีณัฑ ์ซึง่ในระยะทีผ่า่นมาปรบัราคาสงูขึน้
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่วตัถุดบิสว่นหน่ึงจะปรบัตวัตามราคาน้ํามนั แมว้า่โดยปกตบิรษิทัจะเกบ็สาํรองวตัถุดบิประมาณ 1-3 เดอืน เพือ่ให้
รกัษาความต่อเน่ืองของกระบวนการผลติแลว้กต็าม  โดยบรษิทัยงัมกีารตดิตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงคแ์ละอุปทานของ
เคมภีณัฑใ์นตลาดโลกอย่างใกลช้ดิ เพือ่เป็นขอ้มลูในการบรหิารตน้ทุนการผลติ และเพือ่ลดความเสีย่งจากผลกระทบของความผนั
ผวนของราคาวตัถุดบิ ทาํใหบ้รษิทัสามารถควบคุมตน้ทุนการผลติในแต่ละคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ได ้นอกจากน้ี บรษิทัยงัมนีโยบายการ
ปรบัราคาขายตามความผนัผวนของต้นทุนการผลติด้วยแมไ้ม่ได้ปรบัราคาในอตัราเดยีวกนักบัการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนั
เน่ืองจากวตัถุดบิสว่นหน่ึงเทา่นัน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากราคาน้ํามนั และในการปรบัราคานัน้จะไมส่ามารถปรบัราคาไดท้นัท ีเน่ืองจา
ภาวะการแขง่ขนัในตลาด แต่บรษิทัจะทยอยปรบัราคาเพือ่รกัษาอตัรากําไรขัน้ตน้ นอกจากน้ี บรษิทัยงัเพิม่การลงทุนในสนิทรพัย์
ถาวรเพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ จงึทาํใหเ้กดิคา่เสือ่มราคาโรงงานเพิม่ขึน้ในตน้ทุนขายและบรกิาร  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2549 และปี 2550 มจีํานวนเท่ากบั 129.24 ลา้นบาท และ 147.56 ลา้นบาท  โดยมี
อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมในปี 2549 และปี 2550 คดิเป็นรอ้ยละ 19.46 และรอ้ยละ 21.13 ของรายได้รวม  
บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ทุกปี เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารหลกั คอื ค่า
เสือ่มราคา และคา่ตอบแทนพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ตามจาํนวนพนกังานทีเ่พิม่ขึน้  
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โดยในปี 2549 และปี 2550 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายพนักงานและผูบ้รหิารในรูปค่าตอบแทน และค่าใชจ้่ายพฒันาบุคลากรเป็น
จํานวนเท่ากบั 78.00 ลา้นบาท และ 88.12 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี ในปี 2549 และปี 2550 บรษิทัมพีนักงานของบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย จาํนวน 241 คนและ 295 คน ตามลาํดบั จาํนวนค่าตอบแทนพนักงานเพิม่ขึน้ตามจาํนวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้เพือ่รองรบั
การขยายตวัของธุรกจิทัง้ในประเทศ และประเทศเวยีดนาม และบรษิทัยงัมนีโยบายพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถมาก
ขึน้ ถอืเป็นปจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัในอนาคตั   

บรษิทัมคี่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้ทุกปี เน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ในปี 
2549 และปี 2550 เป็นจาํนวน 21.87 ลา้นบาท และ 31.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุนในโรงงาน สาํนักงาน 
เครื่องจกัร อุปกรณ์เพิม่ขึน้ทุกปี  ในปี 2550 บรษิทัมกีารปรบัปรุงโรงงาน สาํนักงาน และซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์เพิม่ขึน้ 188.59 
ลา้นบาท จากปีก่อนหน้า  

 สาํหรบัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล บรษิทัชําระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลต่อปี ประมาณรอ้ยละ 3 - 5 ของรายไดร้วม โดยในปี 2549
และปี 2550 คดิเป็นเงนิ 23.09 ลา้นบาท และ 19.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

กาํไร 

ในปี 2549 และปี 2550 มอีตัรากําไรขัน้ต้น คดิเป็นรอ้ยละ 31.68  และรอ้ยละ 31.42 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร  
อตัรากาํไรขัน้ตน้ผนัผวนอยูใ่นระดบัรอ้ยละ 31.40 - 33.90 เน่ืองจากความผนัผวนของราคาตน้ทุนวตัถุดบิเคมภีณัฑ ์ ทัง้น้ี บรษิทัมี
การตดิตามความเคลื่อนไหวของราคาของเคมภีณัฑใ์นตลาดโลกเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการบรหิารต้นทุนการผลติ และบรษิทัยงัมี
นโยบายในการปรบัราคาขายตามความผนัผวนของตน้ทุน แมจ้ะไมส่ามารถปรบัราคาไดท้นัท ีเน่ืองจากภาวะการแขง่ขนัในตลาด 
แต่บรษิทัจะทยอยปรบัราคาเพือ่รกัษาอตัรากําไรสว่นเพิม่ และเน่ืองจากบรษิทัมกีารเพิม่การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรอย่างต่อเน่ือง 
จงึทาํใหเ้กดิคา่เสือ่มราคาโรงงานเพิม่ขึน้ในตน้ทุนขายและบรกิาร 

ในปี 2549 และปี 2550 บรษิทัมอีตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน คดิเป็นรอ้ยละ 11.89 และรอ้ยละ 10.22 ของรายไดจ้ากการ
ขายและบรกิาร  และบรษิทัมอีตัรากาํไรสทุธใินปี 2549 และปี 2550 คดิเป็นรอ้ยละ 8.92 และรอ้ยละ 7.06 ของรายไดร้วม ทัง้น้ีในปี 
2550 อตัรากําไรลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมคี่าเสื่อมราคาเพิม่ขึ้นจากการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรเพื่อรองรบัการ
ขยายตวัของธุรกจิ และมกีารจา่ยคา่ตอบแทนพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ตามจาํนวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้เพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิทัง้
ในประเทศ และประเทศเวยีดนาม  

บรษิทัมผีลกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น คดิเป็นอตัราสว่นไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของรายไดร้วม ถงึแมว้า่บรษิทัจะใชว้ตัถุดบินําเขา้
ในการผลติ ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัสัง่ซือ้วตัถุดบินําเขา้สว่นใหญ่ ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศและบรษิทัร่วมทุน คอื OMT เป็น
สกุลเงนิบาท บรษิทัจงึมกีารบนัทกึผลกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นจากผลของการทีบ่รษิทัสัง่ซื้อวตัถุดบินําเขา้เองโดยตรงเท่านัน้ 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัมวีงเงนิสาํหรบัทาํสญัญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึงซึง่
เป็นวงเงนิทีเ่พยีงพอต่อมลูค่าการสัง่ซื้อวตัถุดบิจากต่างประเทศในแต่ละครัง้ เพื่อใชใ้นช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนและ
ลดความเสีย่งความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บรษิทัมอีตัรากําไรสุทธต่ิอสนิทรพัย์รวม ในปี 2549 และปี 2550 คดิเป็นร้อยละ 10.48 และรอ้ยละ 7.98 ตามลําดบั ซึ่ง
สาเหตุทีอ่ตัรากําไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมลดลง  เน่ืองจากกําไรสุทธทิีล่ดลงในปี 2550  ในขณะทีจ่ํานวนสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ ซึง่มี
ในปี 2550 มจีํานวนเท่ากบั 662.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 89.01 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์
ถาวรเน่ืองจากบรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เพิม่ขึน้เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิในอนาคตของบรษิทั   

อตัรากําไรสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้รวมในปี 2549 และปี 2550 คดิเป็นรอ้ยละ 14.31 และรอ้ยละ 11.56 ตามลําดบั แมปี้ 
2550 บรษิทัจะมอีตัรากําไรสุทธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง  เน่ืองจากบรษิทัมกีารลงทุนตามแผนการขยายธุรกจิในอนาคต ทําใหม้ี
คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้า่ยดา้นทรพัยากรบุคคลเพิม่ขึน้ ทัง้จากการเพิม่จาํนวนพนกังานและการพฒันาบุคลากร 
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ฐานะการเงนิ  

สนิทรพัยร์วม 

 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัย์รวมของบรษิทัในปี 2549 และปี 2550 คดิเป็นอตัรา 0.65 เท่าและอตัรา 0.59 
เท่า ตามลาํดบั  ในปี 2549 สนิทรพัยห์มุนเวยีนหลกั คอื ลกูหน้ีการคา้ สนิคา้คงเหลอื และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีบ่รษิทัระดมทุนโดย
การขายหุน้สามญัเพิม่ทุน และสนิทรพัยถ์าวรหลกั คอื ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม จํานวน 662.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิ้นปี 2549 จํานวน 89.01 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน จํานวน 393.31 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 59.36 ของสนิทรพัยร์วม และสนิทรพัยถ์าวร จํานวน 269.27 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40.64 ของสนิทรพัยร์วม     

 ในปี 2550 สนิทรพัย์หมุนเวยีนหลกั คอื ลูกหน้ีการค้า และสนิค้าคงเหลอื และสนิทรพัย์ถาวรหลกัของบรษิทั คอื ที่ดนิ 
อาคารและอุปกรณ์ และเงนิลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ในปี 2550 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของบรษิทัมจีาํนวนสทุธเิท่ากบั 260.51 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.32 ของสนิทรพัยร์วม ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณรอ้ยละ 32.39 โดยเป็นการลงทุนเพือ่รองรบั
การขยายตวัของธุรกจิ  นอกจากรายการสนิทรพัย์ถาวรดงักล่าวขา้งต้นแลว้ บรษิทัยงัมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ไดแ้ก่ ลขิสทิธ ิและ์
สทิธบิตัร Know-How ซึง่ไดม้กีารตดัจาํหน่ายเกอืบทัง้จาํนวนแลว้  

คณุภาพของสนทรพัย์ิ  

ลกูหน้ีการคา้  

 ในปี 2550 บรษิทัมลีูกหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัสุทธจิากค่าเผื่อหน้ีสญูจํานวน 157.06 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.70 ของ
สนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2549 จํานวน 19.86 ลา้นบาท เมื่อแยกตามอายุของลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่จะมอีายุลูกหน้ีไมเ่กนิ 3 
เดอืน ตามเครดติเทอม และมรีะยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉลีย่ในช่วงปี 2548 - 2550 ประมาณ 65 - 76 วนั รายละเอยีดอายุของ
ลกูหน้ีจะสามารถแยกไดด้งัน้ี 

            หน่วย: บาท 

ลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบั ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550

ตงัแต่ 0-3 เดอืน 121,852,944.84       133,515,980.64       147,669,309.72       
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 12,577,154.66         3,687,555.76           8,570,802.72           
มากกวา่ 6 เดอืนขนึไป 1,923,205.05           -                        821,756.79             
รวมลกูหนีการค้าและตวัเงินรบั 136,353,304.55         137,203,536.40         157,061,869.23         
หกั คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (748,748.04)            -                        -                        
รวมลกูหนีการค้าและตวัเงินรบั-สทุธิ 135,604,556.51         137,203,536.40         157,061,869.23          

  ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสญูจากลูกหน้ีทีค่าดว่าไม่สามารถเรยีกเกบ็ได ้ทีม่อีายุลูกหน้ีการคา้เกนิ 1 ปี  
แมว้า่ในปี 2550 บรษิทัมรีะยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉลีย่เพิม่ขึน้ 2 วนัจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมกีารจาํหน่ายหมกึพมิพแ์ละสี
พน่พลาสตกิเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่รีะยะเวลาการใหเ้ครดตินานกวา่เมือ่เทยีบกบัสพี่นรถจกัรยานยนต ์ แต่จะเหน็ว่า บรษิทั
ไม่มลีูกหน้ีการคา้ทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป จงึไม่มกีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสญู เพราะบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ว่าจะสามารถเรยีกเกบ็
เงนิจากลกูหน้ีไดท้ัง้จาํนวน   

สนิคา้คงเหลอื 

  บรษิทัประกอบธุรกจิผลติสอุีตสาหกรรมตามคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้  ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละราย อกีทัง้ลกัษณะของ
สนิค้าจะแตกต่างกนัตามสทิธทิี่บรษิทัได้รบัอนุญาตใช้ในการผลติส ี ดงันัน้ ก่อนการผลติสนิค้าบรษิทัจะมกีารวางแผนโดยให้
สอดคลอ้งกบัแผนการผลติสนิคา้ประจําปีของลูกคา้ บรษิทัจงึผลติสใีนปรมิาณทีเ่ท่ากบัความตอ้งการของลูกคา้ในการสัง่ซือ้แต่ละ
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คราวและอาจมกีารผลติสสีาํรองเพยีงบางสว่นเท่านัน้ สอุีตสาหกรรมทีผ่า่นกระบวนการผลติแลว้ของบรษิทั จะมอีายุการใชไ้มเ่กนิ 
1 ปี บรษิทัจงึมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของสนิคา้เมื่อสนิคา้คงเหลอืหมดอายุแลว้ 1 ปี  โดยปี 2549 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสนิคา้เท่ากบั 3.13 ลา้นบาท และในปี 2550 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิคา้เท่ากบั 3.27 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม หากบรษิทัมี
สนิคา้คา้งสตอ็ก  บรษิทัจะดาํเนินการตามนโยบายในการจดัการสนิคา้คา้งสตอ็ก 

 สภาพคลอ่ง 

บริษัทมกีระแสเงนิสดสุทธิจากการดําเนินงานในปี 2549 และปี 2550 เท่ากบั 72.70 ล้านบาท และ 81.20 ล้านบาท 
ตามลําดบั กระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนินงานในปี 2550 เพิม่ขึน้จากปี 2549 เน่ืองจากมคี่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้และมเีจ้าหน้ี
การคา้เพิม่ขึน้  

สาํหรบักระแสเงนิสดในกจิกรรมลงทุน บรษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี 2549 จาํนวน 41.09    ลา้นบาท 
โดยเป็นการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร คอื ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุน  

ในปี 2550 บรษิทัมเีงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เทา่กบั 19.80 ลา้นบาท ซึง่มรีายการเงนิปนผลจา่ยตามงบการเงนิรวม ั

48.71 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22.95 ลา้นบาท และเงนิสดจากการเพิม่ทุน 6.11 
ลา้นบาท   

ณ 31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธ ิ65.55 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 20.30 ลา้นบาท จากการมหีน้ีสนิ
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ 

แหลงท่ีมาของเงนทุน่ ิ  

 หากพจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน ในช่วงปี 2549 และปี 2550 บรษิทัมอีตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้เท่ากบั 0.36 เท่า และ 0.53 เท่า ตามลาํดบั  จะเหน็วา่ บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากบรษิทัมเีจา้หน้ีการคา้ และสนิเชือ่หมนุเวยีนจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัไมม่หีน้ีสนิระยะยาว 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2549 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจาํนวน 107,000,000 ลา้นบาท ทาํใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ทุน
เป็นจํานวน 307,000,000 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิจํานวน 100,000,000 หน่วย และ
รองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้ํารงตําแหน่งกรรมการ) พนักงาน และทีป่รกึษาของบรษิทั 
จาํนวน 7,000,000 หน่วย  

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของผูถ้อืหุน้เดมิ มกีาํหนดวนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิไดแ้ก่ วนัที ่27 เมษายน 2550 
และวนัทีห่มดอายุของใบสําคญัแสดงสทิธไิดแ้ก่ วนัที ่26 เมษายน 2554 รวมอายุใบสําคญัแสดงสทิธ ิ4 ปี อตัราการใชส้ทิธขิอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท และผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธแิปลง
สภาพได้ในวนัทําการสุดท้ายของเดอืนมถุินายน และเดอืนธนัวาคม ตัง้แต่ปี 2550 ถึงปี 2554 โดยวนักําหนดการใช้สทิธคิรัง้
สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่26 เมษายน 2554 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของกรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตําแหน่งกรรมการ) พนักงาน และทีป่รกึษาของ
บรษิทั มกีาํหนดวนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิไดแ้ก่ วนัที ่27 เมษายน 2550 และวนัทีห่มดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธไิดแ้ก่ วนัที ่
26 กุมภาพนัธ ์2553 รวมอายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ2 ปี 10 เดอืน 3 วนั อตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อการใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท และผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธแิปลงสภาพไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดอืน
กุมภาพนัธ ์และเดอืนสงิหาคม ตัง้แต่ปี 2550 ถงึปี 2553 โดยวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2553 
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ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 201,208,938 หุ้น และมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 
105,791,062 หน่วย แบ่งเป็นใบสําคญัแสดงสทิธขิองผูถ้ือหุน้เดมิ จํานวน 99,992,500 หน่วย และใบสําคญัแสดงสทิธขิอง
กรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) พนกังาน และทีป่รกึษาของบรษิทั จาํนวน 5,798,562 หน่วย 

บรษิทัมกีําไรสะสมในปี 2549 และปี 2550 เท่ากบั 86.19 ล้านบาทและ 101.51 ตามลําดบั ซึ่งปี 2550 กําไรสะสมในปี 
2550 เพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัมกีาํไรสทุธจิากผลการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 49.32 ลา้นบาท นอกจากน้ี ในปี 2550 บรษิทัมกีารสาํรอง
กาํไรตามกฎหมายเพิม่ขึน้ 10.01 ลา้นบาท และมกีารจา่ยเงนิปนผลเทา่กบั ั 48.70 ลา้นบาท  

หน้ีสนิ 

ในปี 2550 บรษิทัมเีพยีงวงเงนิหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่านัน้ ซึง่บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อรวม 117 ลา้นบาท กบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแหง่หน่ึง ประกอบดว้ย ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 40 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท  อตัราดอกเบีย้ MLR ต่อปี  วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
20 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท  อตัราดอกเบีย้ MOR ต่อปี  วงเงนิสญัญาคํ้าประกนั 2 ลา้นบาท  L/C, T/R 10 ลา้นบาท และ 
Forward 10 ลา้นบาท  โดยวงเงนิสนิเชื่อขา้งตน้คํ้าประกนัโดยการจดจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัในวงจํานอง 52 
ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม ณ 31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัมหีน้ีสนิหมุนเวยีนเท่านัน้ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และสนิเชื่อ
หมนุเวยีนจากสถาบนัการเงนิ  

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีนรอบปีบญัช ี2549 จาํนวนเงนิเทา่กบั 595,000 บาท 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีนรอบปีบญัช ี2550 จาํนวนเงนิเทา่กบั 620,000 บาท 

ทัง้น้ี ในปี 2550 บรษิทัไมม่คีา่บรกิารอื่น (Non audit fee) ทีต่อ้งชาํระใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัแต่
อยา่งใด  

ปจจยัทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิหรืั อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

โครงการขยายธุรกจิในประเทศเวยีดนาม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั อซีึ่น อุไร เพน้ท์ บรษิทัย่อยเพื่อดําเนินธุรกจิผลติและ
จาํหน่ายสอุีตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม โดยมทีุนจดทะเบยีน 2 ลา้นบาทเหรยีญดอลล่ารส์หรฐันัน้ โครงการดงักล่าวจะใชเ้งนิ
ลงทุนในการสรา้งโรงงาน อาคารสาํนักงาน-คลงัสนิคา้ ซือ้เครื่องจกัร เครื่องมอืตรวจสอบ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและพฒันา เป็น
ตน้ ทําใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัในภาพรวมเพิม่ขึน้ และส่งผลใหม้คี่าเสื่อมราคาสนิทรพัยจ์ากสิง่ปลูกสรา้งและอุปกรณ์ทีเ่พิม่ขึน้ จงึ
อาจทาํใหส้ง่ผลกระทบต่อกาํไรสทุธขิองบรษิทัได ้ 
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ตารางที ่1 สรุปงบดุล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 - 2550 
งบดลุ

(หน่วย: บาท)
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 68,572,745.63    12.33% 45,252,582.41    7.89% 65,550,692.48    9.89%
เงนิลงทุนชวัคราว 100,000,000.00  17.98% 53,824,295.68    9.38% -                  0.00%
ลูกหนีการคา้และตวัเงนิรบั 135,604,606.51  24.38% 137,203,536.40  23.92% 157,061,869.23  23.70%
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 114,913,953.77  20.66% 126,671,851.92  22.08% 164,043,825.54  24.76%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 4,925,757.71      0.89% 7,036,051.10      1.23% 6,649,607.63      1.00%
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 424,017,063.62   76.24% 369,988,317.51   64.51% 393,305,994.88   59.36%

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิลงทุนระยะยาว 980,000.00        0.18% 980,000.00        0.17% 2,940,000.00      0.44%
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 125,305,811.72  22.53% 196,771,263.42  34.31% 260,510,799.63  39.32%
ทดีนิทไีมใ่ชด้ําเนินงาน 5,671,668.15      1.02% 5,671,668.15      0.99% 5,671,668.15      0.86%
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 1.00                 0.00% 1.00                 0.00% 1.00                 0.00%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื ๆ 199,180.00        0.04% 159,183.66        0.03% 150,603.66        0.02%
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 132,156,660.87   23.76% 203,582,116.23   35.49% 269,273,072.44   40.64%

รวมสินทรพัย์ 556,173,724.49   100.00% 573,570,433.74   100.00% 662,579,067.32   100.00%
หนีสินหมนุเวียน
เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ -                  0.00% -                  0.00% 22,949,790.53    3.46%
เจา้หนีการคา้ 110,198,572.21  19.81% 110,253,183.82  19.22% 164,108,035.75  24.77%
เจา้หนีเช่าซอืทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี -                  0.00% -                  764,650.08        
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 23,386,269.81    4.20% 29,708,742.13    5.18% 26,969,599.35    4.07%
หนีสนิหมนุเวยีนอนื ๆ 16,360,979.61    2.94% 12,320,397.01    2.15% 15,027,346.53    2.27%
รวมหนีสินหมนุเวียน 149,945,821.63   26.96% 152,282,322.96   26.55% 229,819,422.24   34.69%

หนีสินไม่หมนุเวียน
หนีสนิตามสญัญาเช่าซอื - สทุธิ 599,582.90        

รวมหนีสิน 149,945,821.63   26.96% 152,282,322.96   26.55% 230,419,005.14   34.78%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรอืนหุน้ 200,000,000.00  35.96% 307,000,000.00  53.52% 307,000,000.00  46.33%
ทุนทอีอกและเรยีกชําระแลว้
หุน้สามญั 200,000,000.00  35.96% 200,000,000.00  34.87% 201,208,938.00  30.37%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 111,416,500.00  20.03% 111,416,500.00  19.43% 111,416,500.00  16.82%

กําไรสะสม
จดัสรรแลว้ตามกฎหมาย 750,000.00        0.13% 6,977,350.00      1.22% 10,011,000.00    1.51%
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 66,225,279.54    11.91% 79,210,005.10    13.81% 91,498,411.56    13.81%

สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในบรษิทัยอ่ย 27,836,123.32    5.00% 23,684,255.68    4.13% 18,025,212.62    2.72%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 406,227,902.86   73.04% 421,288,110.78   73.45% 432,160,062.18   65.22%
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 556,173,724.49   100.00% 573,570,433.74   100.00% 662,579,067.32   100.00%

ร้อยละปี 2548 ร้อยละ ปี 2550ร้อยละปี 2549
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ตารางที ่2 สรุปงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 – 2550 
งบกาํไรขาดทุน
(หน่วย: บาท)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 622,131,263.97    99.25% 651,305,708.60  98.09% 694,026,456.41   99.37%
รายไดจ้ากการบรกิาร 2,045,485.05        0.33% 1,893,101.92      0.29% 1,770,668.50      0.25%
กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิถาวร 775,887.78          0.12% 1,006,568.61      0.15% -                   0.00%
กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 67,593.08            0.01% 882,451.55        0.13% -                   0.00%
รายไดอ้นื ๆ 1,793,029.41        0.29% 8,891,111.90      1.34% 2,649,560.54      0.38%

รวมรายได้ 626,813,259.29     100.00% 663,978,942.58   100.00% 698,446,685.45   100.00%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 0.00%
ตน้ทุนขายและบรกิาร 412,844,529.00    65.86% 446,275,188.41  67.21% 477,147,082.81   68.32%

กาํไรขนัต้น 213,968,730.29     34.14% 217,703,754.17   32.79% 221,299,602.64   31.68%
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 105,244,633.31    16.79% 129,242,727.26  19.46% 147,558,910.09   21.13%

กาํไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้ 108,724,096.98     17.35% 88,461,026.91     13.32% 73,740,692.55     10.56%
ดอกเบยีจา่ย 1,560,072.95        0.25% 509,862.45        0.08% 435,702.21        0.06%
ภาษเีงนิได้ 30,865,284.27      4.92% 23,086,956.54    3.48% 19,840,976.94    2.84%
กําไรสทุธสิว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 10,600,719.65      1.69% 5,652,132.36      0.85% 4,141,956.94      0.59%

กาํไรจากการกิจกรรมปกติ 65,698,020.11       10.48% 59,212,075.56     8.92% 49,322,056.46     7.06%
กาํไรสทุธิ 65,698,020.11       10.48% 59,212,075.56     8.92% 49,322,056.46     7.06%

ร้อยละปี 2550ร้อยละปี 2548 ร้อยละ ปี 2549

 

หมายเหตุ 

กาํไรสทุธตอหุ้น ิ ่ (บาทตอหุ้น่ )    2549   2550  

งบการเงนิรวม      0.30   0.25 

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั     0.30   0.30 

กาํไรสทุธตอหุ้นปรบัลด ิ ่ (บาทตอหุ้น่ )        

งบการเงนิรวม      0.24   0.20 

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั     -N/A-   -N/A- 
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ตารางที ่3 สรุปงบกระแสเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 – 2550 
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน
กําไรสทุธิ 65,697,954.11      59,212,075.56      49,322,056.46      
รายการปรบักระทบกําไรสทุธเิป็นเงนิสด 
คา่เสอืมราคา 17,861,797.88      21,873,463.76      31,119,180.78      
สทิธบิตัรตดัจาํหน่าย 6.00                   -                     
กําไรสทุธสิว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 10,600,719.65      5,652,132.36        4,141,956.94        
กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิถาวร (775,887.78)         (1,006,568.61)       (387,294.37)         
ขาดทุนจากการเลกิใชท้รพัยส์นิถาวร -                     64,498.42            
ขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้ลดลง (1,432,381.15)       225,660.85          656,506.57          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์ 91,952,208.71       86,021,262.34       84,852,406.38       
สนิทรพัยจ์ากการดําเนินงาน
ลูกหนีและตวัเงนิรบัการคา้ (43,886,956.96)     (1,598,929.89)       (19,858,332.83)     
สนิคา้คงเหลอื 604,701.83          (11,983,559.00)     (38,028,480.19)     
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (221,519.25)         (2,110,293.39)       281,578.32          
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 137,987.60          39,996.34            8,580.00             
เจา้หนีการคา้ 8,475,142.77        54,611.61            53,854,851.93      
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (8,118,506.87)       6,322,472.32        (2,614,107.58)       
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,483,122.99        (3,707,037.10)       1,280,194.80        
หนีสนิหมนุเวยีนอนื (6,320,839.05)       (333,545.50)         1,426,754.72        

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 44,105,341.77       72,704,977.73       81,203,445.55       
กระแสเงินสดจากการลงทุนรบั (จ่าย)
เงนิสดจากเงนิลงทุน (100,000,000.00)    46,175,704.32      53,824,295.68      
เงนิสดจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิถาวร 168,224.30          1,072,043.93        431,584.43          
เงนิสดซอืทรพัยส์นิถาวร (22,840,285.30)     (93,468,889.20)     (93,394,805.18)     
อนืๆ จา่ยคา่ภาษจีาํหน่ายทรพัยส์นิ, เงนิลงทุนระยะยาวเพมิ (2,561,830.00)       -                     (1,960,000.00)       

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (125,233,891.00)    (46,221,140.95)      (41,098,925.07)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินรบั (จ่าย)
เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (20,000,000.00)     -                     22,949,790.53      
จา่ยชําระเจา้หนีเช่าซอื -                     -                     (164,138.94)         
เงนิสดจา่ยปนผล (39,354,000.00)     (49,804,000.00)     (48,706,000.00)     
รบัเงนิเพมิทุน 182,791,500.00    -                     6,113,938.00         

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 123,437,500.00     (49,804,000.00)      (19,806,410.41)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 42,308,950.77       (23,320,163.22)      20,298,110.07       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 26,263,794.86       68,572,745.63       45,252,582.41       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 68,572,745.63       45,252,582.41       65,550,692.48       

 ปี 2550 ปี 2548  ปี 2549
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ตารางที ่4  อตัราสว่นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 -2550  

อตัราส่วนสภาพคล่อง
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.83 2.43 1.71
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.36 1.20 0.97
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.21 0.48 0.43
อตัราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม (เท่า) 0.76 0.65 0.59
อตัราสว่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม (เท่า) 0.24 0.35 0.41
อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหนีการคา้ (เท่า) 5.51 4.85 4.75
ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี (วนั) 65 74 76
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 3.61 3.69 3.28
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลยี (วนั) 100 97 110
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี (เท่า) 3.90 4.05 3.48
ระยะเวลาชําระหนี (วนั) 92 89 104
Cash Cycle (วนั) 73 83 82

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร
อตัราสว่นกําไรขนัตน้/รายไดข้ายและบรกิาร (%) 33.86% 31.68% 31.42%
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน/รายไดข้ายและบรกิาร (%) 17.00% 11.89% 10.22%
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทํากําไรดําเนินงาน (%) 41.57% 93.59% 114.22%
อตัรากําไรสทุธิ (%) 10.48% 8.92% 7.06%
อตัรากําไรสทุธติ่อสนิทรพัยร์วม (%) 13.46% 10.48% 7.98%
อตัรากําไรสทุธติ่อสนิทรพัยถ์าวร (%) 49.77% 35.27% 20.86%
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 23.33% 14.31% 11.56%

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 13.46% 10.48% 7.98%
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 63.30% 48.30% 34.02%
อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ (เท่า) 1.28 1.18 1.13

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.37 0.36 0.53
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบยี (เท่า) 49.06 254.71 232.91
อตัราการจา่ยเงนิปนผล (%) 75.81% 82.26% N/A

ปี 2550ปี 2549อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2548
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Message from Chairman 

  

 
 
 
 2007 was a challenging year for Chemical Industry due to the high 
energy price and new legislations related to Chemical Management. The 
politics atmosphere was in preparation for the new election. Many 
government projects were suspended for the reconsideration of new 
government. Quality and competitive price are no longer sufficient in the 
borderless trade after FTA has been fully implemented. 
             
 Eason’s business is mostly related to automotive industry. Our 
major customers are automotive part makers followed by metal packaging for 
beer, beverage, food and printing industry. The company’s revenue growth is 
however higher than GDP despite of shrinking of motorcycle market size. 
The increasing market share in all product lines was the main reason for 
revenue growth. 
 
  The company has invested continuously in human resource 
development program and acquired new equipments for manufacturing and 
testing to cope up our business expansion plan both domestic and ASEAN 
region. 
 
 On a behalf of Eason’s management, I would like to express my appreciation to the dedication and 
effort of company’s staffs for our continued growth, and lead Thai company, Eason Paint, to global standard. 
May I convey my thankfulness to our customers, suppliers and business associates such as BASF Coatings 
Japan, Origin Electric, INX Inc. USA, Watson Standard Co. and Miki for their continue patronage and kind co-
operation all along. 
 
 We will continue conducting our business under good governance and corporate social 
responsibility for the sustainable business growth.  
 

“The company has invested continuously in human resource development program 
and acquired new equipments for manufacturing and testing  

to cope up our business expansion plan both domestic and ASEAN region” 

 
Mr. Sanan  Eksangkul 

Chairman 
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BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

Mr. Sanan Eksangkul  Age 52 

 
Position  Chairman of the Board of Directors  Chief Executive Officer   
  Authorized Director 
Education Certificate of Director Accreditation Program  Mini MBA  
  Thammasat University 
Experience 1996 – 1997 Advisor to the Deputy Minister of Labor 

   2002 – 2005 Advisor to Chairman of the House of Representatives 
Share holding 834,000 Ordinary shares  

 

 

Ms.Petcharat Eksangkul  Age 51 

 
Position  Director  Executive Director  Authorized Director 
Education Certificate of Director Accreditation Program  XMBA   
  Thammasat University 
Experience 2004 – Present Chairman of Chemical Industry Club, The Federation of 
  Thailand Industries  1996 – Present Managing Director,  
  N.O.F. (Thailand) Co., Ltd.   2006 – Present  Academic Advisor to  
  Faculty of Science, Chulalongkorn University 
Share holding 4,640,000 Ordinary shares 

Mr.Sanit Eksangkul   Age 49 
 
Position  Director  Executive Director  Authorized Director 
Education Certificate of Director Accreditation Program  BBA  
  Ramkhamhaeng University 
Experience 1982 – 2006 Director, Inkote (Thailand) Co., Ltd.    
  1978 – 2006 Director, Eksang (1978) Co., Ltd. 
Share holding 390,000 Ordinary shares 
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BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

Mr. Wichai Eksangkul  Age 44

 
Position  Director  Executive Director  Authorized Director 
Education Certificate of Director Accreditation Program  Master of Science 
  Kasetsart University 
Experience 2003 – 2006 Director, Eksang (1978) Co., Ltd.   1985 – 1988  
  Freelance Professor, Chemical Department, Kasetsart University 
Share Holding 4,640,000 Ordinary shares  

 

 

Ms. Sirinun Eksangkul  Age 43

 
Position  Director  Executive Director  Authorized Director 
Education Certificate of Director Accreditation Program  Mini MBA  
  Kasetsart University 
Experience 2004 – Present Director, Eksang Holdings Co., Ltd.  2003 – 2006 
  Director, Eksang (1978) Co., Ltd.  
Share Holding 4,640,000 Ordinary shares 

Mrs. Pismai Boonyakiat  Age 62 

 
Position  Independent Director  Chairman of Audit Committee  
Education Certificate of Director Accreditation Program  Master of Commerce
  Thammasat University  Certificate of Marketing Management,  
  International Labour Organization (ILO), Italy 
Experience 2005 – Present Chairman of Audit Committee D-con Public Company 
  Limited  2000 – Present Chairman of New wave Institute and  
  Consultant  1999 – 2000 Internal Audit Director, Bio File Co., Ltd. 
Share Holding - None - 
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BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  

Mr.Vitien Nildum  Age 65 

 
Position  Independent Director  Audit Committee 
Education Certificate of Director Accreditation Program  Mini MBA 
  Thammasat University 
Experience 2004 – Present Vice-Chairman, The Council of Scientist and  
  Technology of Thailand  2002 – Present Advisor to Printing industry 
  club, The Federation of Thai Industries  
Share Holding 40,000 Ordinary shares  

 

 

Mr. Jane Wong-isariyakul  Age 54

 
Position  Independent Director  Audit Committee 
Education Certificate of Director Accreditation Program  MBA   
  Thammasat University 
Experience 1983 – Present Chairman, Winner Group Enterprise Co., Ltd.  
  2004 – Present Director Spa Ovation Co., Ltd. 
Share Holding -None- 

Ms. Thipawan Uthaisang  Age 49 

 
Position  Independent Director  Audit Committee 
Education Certificate of Director Accreditation Program  XMBA  
  Thammasat University  
Experience 1986 – Present Audit Committee P.A.E. (Thailand) Public Company 
  Limited  2004 – Present Vice President, Grand Luang Pra-bang Hotel, 
  The Lao People's Democratic Republic  2000 – 2004 Managing  
  Director, International Engineering Public Company Limited 
Share Holding 40,000 Ordinary shares 
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MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

 
Mr. Sanan Eksangkul 
 

Chief Executive Officer 
 

 
Ms. Petcharat Eksangkul  

 

Managing Director 
 

 
Mr. Sanit  Eksangkul  
 

Deputy Managing Director 
 

 
Mr. Mum Annoppong  
Deputy Managing Director 
 

 
Mr. Wichai  Eksangkul  

 

Deputy Managing Director 
 

 
Ms.Sirinun Eksangkul  

Financial Manager 
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MMaannaaggeemmeenntt  TTeeaamm  

Ms. Suda  Siriprayoonsak  
 

Production Manager 
 

  
Ms. Siriporn Choochird

 

Research and Development Manager 

 
Mrs. Sawangjit  Laoharojchanapan 
 

Accounting and Administration Manager 

 
Mr. Sompoch Jaroenlap 

 

Human Resource Manager 
 

 
Mrs. Wilaivan  Mitrapanon  

 

Purchasing Manager 
 

Ms. Phanphimon Boonyapinyo 

 

Manager of Office of Managing Director 
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General Information 
 

รายงานประจาํปี 2550 
Annual Report 2007 

 

1. Company 
 
Company’s name   : Eason Paint Public Company Limited 
Business                           :  Manufacturing and distributing industrial paints such as   
     motorcycle coatings, plastic coatings, offset ink, packaging  
     coatings, and other industrial paints. 
HO and factory addresses  : 7/1-2 Moo 1, Panthong,  Panthong,  Chonburi  20160 

Telephone (HO)   : 0-3845-1833      

Fax (HO)    :  0-3845-1825 
Branch office address  : 312, 402/3-6  Soi Phaholyothin 32, 
   Chankasem,  Chatuchak,  Bangkok  10900 
Telephone (branch office)  : 0-2941-6931 
Fax (branch office)  : 0-2941-2930 
Company’s registration number : 0107574800111 
Website  : www.easonpaint.co.th 
 
 
2. Subsidiaries and joint venture companies  

2.1 N.O.F. (Thailand) Limited (“NTL”) 
Business  : Distributing motorcycle coatings. 

 Address  : 312, 402/3-6 Soi Phaholyothin 32, 
    Chankasem,  Chatuchak,  Bangkok  10900 
 Tel.  : 0-2579-7100 

 Fax.  : 0-2716-0099 
 
2.2 Origin Miki (Thailand) Company Limited (“OMT”) 

Business  : Distributing raw materials and plastic coatings. 
 Address  : 121/31 R.S. Tower 7th Fl., Ratchadapisek Rd. 
    Dindaeng,  Dindaeng,  Bangkok 
 Tel.  : 0-2642-2131 

 Fax.  : 0-2248-8137 
 
2.3 Eason Watson Coating Limited (“EWC”) 
 Business  : Distributing packaging coatings 

 Address  : 402/3 Soi Phaholyothin 32, 
    Chankasem,  Chatuchak,  Bangkok  10900 

 Tel.  : 0-2942-9688 
 Fax.  : 0-2942-9690 
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2.4 Eason Urai Paint Company Limited (“EUP”) 
 Business  : Manufacturing and distributing motorcycle paint and other         

  Industrial paints 
 Address  : Lot 76, 77 Noi Bai Industrial park, Soc Son district, Hanoi,  

  Vietnam 
 
3. References 

3.1 Registrar  : Thailand Securities Depository Company Limited 
 Address  : 62 Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110  
 Tel.  : 0-2229-2800, 0-2654-5599 

 Fax.  : 0-2359-1262-3 
 
 3.2 Auditing Company :  Thamniti Auditing Company Limited 
    Address  : 267/1 Pracharat No.1st, Bangsue,  Bangkok 10800 
    Tel.  : 0-2587-8080 

 Fax.  : 0-2586-0301 
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ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน

Financial highlights

หน่วย

Unit

 2548

2005 

 2549

2006 

 2550

2007 
รายไดร้วม ลา้นบาท 626.81 663.98 698.45
Total revenue M.Baht
กําไรสทุธิ ลา้นบาท 65.70 59.21 49.32
Net profit M.Baht
สนิทรพัยห์มนุเวยีน ลา้นบาท 424.02 369.99 393.31
Current assets M.Baht
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ลา้นบาท 132.16 203.58 269.27
Non current assets M.Baht
สนิทรพัยร์วม ลา้นบาท 556.17 573.57 662.58
Total assets M.Baht
หนีสนิหมนุเวยีน ลา้นบาท 149.95 152.28 229.82
Current liabilities M.Baht
หนีสนิไมห่มนุเวยีน ลา้นบาท -                        -                        0.60
Non current liabilities M.Baht
หนีสนิรวม ลา้นบาท 149.95 152.28 230.42
Total liabilities M.Baht
สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 406.23 421.29 432.16
Total shareholder's equity M.Baht
ทุนจดทะเบยีน ลา้นบาท 200.00 307.00 307.00
Registered capital M.Baht
หุน้สามญั ลา้นบาท 200.00 200.00 201.21
Paid-up capital M.Baht

 
 
 

อตัราส่วนทางการเงิน

Financial ratios

หน่วย

Unit

 2548

2005 

 2549

2006 

 2550

2007 
อตัรากําไรสทุธิ % 0.10 0.09 0.07
Net profit margin
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม % 0.13 0.10 0.08
Return on total assets
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 0.23 0.14 0.12
Return on shareholder's equity
อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.37 0.36 0.53
Debt to equity ratio times
กําไรสทุธติ่อหุน้ บาท/หุน้ 0.46 0.30 0.25
Earning per share Baht/share
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Summary of Significant Operating Results and Performance in the Year 2007 
1. The Company commenced the manufacture of printing UV ink by application of the technology of INX 

International Ink Co. of the United States of America. It was the first ever Company in Thailand to manufacture and 
distribute the UV printing ink of high universal quality standard for distribution to packaging manufacturers. This helps 
save more time, energy and reduces production-related pollution than the original printing ink. 

2. In June 2007, the Company has established Eason Watson Coating Limited (“EWC”) by joint with Watson 
Standard Asia Inc. whose the license holder of Know-How of packaging coating which is subsidiary company of Watson 
Standard Co. USA and has more over 100 years experience in packaging coating. EWC distribute packaging coating to 
the customers in Asia and Australia regional. This cooperation will upgrade packaging coating as the world - class 
standard. 

3. In November 2007, the Company has registered Eason Urai Paint Company Limited (‘EUP”) by cooperated 
with Urai Panich Company Limited, The manufacturer and distributor architecture paint in Thailand more than 30 years 
and neighboring country such Vietnam, Lao, Cambodia and Myanmar. The Company aim to be the manufacturer and 
distributor motorcycle paint and others industrial paints in Vietnam. The EUP formation is the increasing of production 
base and business expansion to international market also growing income proportion and risk extension in the future 

4. In 2007, the Company earned gross income of 698.45 million Baht, which was increase from 2006 as 5.19 
percent attributable from automotive paint and other industrial paints which are grow up approximately 7.21% and 
4.32% respectively from 2006. The income proportion of automotive paint from total revenue in 2006 and 2007 is 
76.03% and 77.48% respectively as well as the income proportion of other industrial pains from total revenue in 2006 
and 2007 is 22.07% and 21.88% respectively 

5. In 2007, the Company earned profit from normal operation as 10.22% of the product and service revenue 
though GDP percentage is 4% and the Company earned net profit as 7.06% of total revenue which was decreased 
from 2006 due to higher depreciation from the investment of non-current assets as well as the increasing of 
remuneration due to the increasing of staffs in order to reserve for business development both local and Vietnam 
project 

6. At December 31, 2007 the Company has paid-up capital as the amount of 201,208,938 shares and existing 
warrant remained amount of 105,791,062 units divided by warrant for existing shareholders 99,992,500 units and 
warrant for directors, executives (who are not the directors of the company) employee and consultant as 5,798,562 
units 
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The founder of the Company is Mr. Ko Eksangkul whose experiences and vision in paint industry played an 
important part in the growth of the company many years later. During the year 1965, the Company first established and 
registered in the name “Eason Paint Products Co., Ltd.”, producing a type of paints used mainly in painting buildings. 
Later in the year 1982, the Company increased authorized capital to 7.5 million baht to expand business into industrial 
paints segment. At the time, the Company became a manufacturer and distributor of industrial paints, and engaging in 
hire-production of other related products ie. packaging coatings, offset ink, and etc. In the year 1989, the Company was 
renamed to Eason Paint Products Company Limited. Then, in October 2005 the Company was registered as a public 
company, listed in SET and renamed again to Eason Paint Public Company Limited. November 2006, Extraordinary 
meeting has passed the resolution to increase registered capital for an additional amount of baht 107,000,000 to be 
307,000,000 baht, dividend into 307,000,000 shares by issuing 107,000,000 new ordinary shares at the par value of 
Baht 1 per share and offer of 100,000,000 warrants to the existing shareholders which is valid within 4 years, offering to 
existing shareholders as ratio 2 ordinary shares per 1 unit of warrant, offering price per unit is 0 baht. 1 unit warrant : 1 
ordinary share at the par value of 1 baht and 7,000,000 new ordinary shares are reserved for the exercise of warrants 
by the directors, executives (who are not the directors of the company),employees and company’s consultant which 
warrant period is within 3 years and offering price per unit is 0 baht, 1 unit warrant : 1 ordinary share at the par value of 
1 baht in order to allocate to directors and executives (who are not the directors of the Company). 
 

The business of the company is to manufacture and distribute of industrial paints including motorcycle 
coatings, plastic coatings, packaging coatings and offset ink. Our customers mainly are paint users who request 
customized products; they are known in the name of OEM (Original Equipment Manufacturer). The Company 
manufactures motorcycle coatings and plastic coatings with know-how purchased from the right holder and distributing 
through the network of distributors. To manufacture paint for packaging coatings and offset ink, the Company has 
developed in-house technology through R&D and experiences the Company accumulated over the years. These 
product lines are branded as the company-owned such as EASON, Nok Insi, Nok Bin Khu and Royal Guard, and etc. 
 
Businesses of the subsidiaries and joint venture companies. 
 

 NOF (Thailand) Ltd. (“NTL”) 
The Company has a stake in NTL for 51% of the total shares with BASF Coatings Japan’s and Miki’s holding 

40% and 9% respectively. BASF Coatings Japan; the license holder of know-how of motorcycle coatings the Company 
is currently using, is a leading distributor of motorcycle coatings in Japan and acquires a largest market share 70% in 
2007 also distribute in Europe. Miki (Japan) has been a distributor of chemical materials for more than 300 years, 
establishing wide network of business partnership and clients. The Company is the only supplier of motorcycle coatings 
by know – how from BASF Coatings Japan license to NTL who further distributes the products to the industrial end 
users. NTL’s products are widely accepted among the clients for their high quality and acquires largest market share in 
motorcycle paint Thailand market. 
 

The main purpose of establishing business partnership with BASF Coatings Japan is to maintain the market 
share of motorcycle coatings segment and to secure the access to the specialized raw materials needed for production 
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of BASF-know-how paint. Miki (Japan) is holding shares of NTL but not participating in management and marketing 
activities. 
 

 Origin Miki (Thailand) Co., Ltd. (“OMT”), later became Origin Eason Paint (“OEP”)    
December 31, 2007, The Company is holding only 9.8% of total shares, while Origin and Miki (Thailand) is 

holding 40% and 41% respectively. Origin is one of the leaders in research and development of plastic coatings for 
automobile parts, electrical appliances, and telecommunication devices. Miki (Thailand) has been a distributor of 
chemical products with large client base in Thailand and Japan for many years. At Miki (Thailand), the Company does 
not involve in management and executive team of the Company has not held any OMT’s shares. The Company 
supplies products manufactured on order issued by OMT and used know-how of Origin. OMT distributes products to all 
clients in Miki (Thailand)’s client base. 

 
However, January 2008, The Company will acquire ordinary shares from OMT and Miki (Thailand) to increase 

the ratio therefore the Company will hold 39.8 % of OMT’s paid up capital. OMT will be renamed to be Origin Eason 
Paint Company Limited (“OEP”) The company will sale the machinery, tools, equipment, raw material, works in the 
course of production and goods used in the plastic coatings production line to OMT, therefore OMT will be the 
manufacturer and distributor for flexible business operation, decrease redundant work and operation cost also enlarge 
plastic coating market with more competitive prices 

 
 Eason Watson Coating Co., Ltd. (“EWC”) 

The Company is holding 50.95 % of total shares, while Watson Standard Asia Inc and other Thai shareholders 
is holding 49% and 0.5 % respectively. Watson Standard Asia Inc is the license holder of Know-How of packaging 
coating which is subsidiary company of Watson Standard Co. USA and has more over 100 years experiences in 
packaging coating and continuing development friendly environmental coating to get ready for global warming situation 
which their customers are base in America, Europe and Australia. The Company is the sole manufacturer for packaging 
coating to EWC under Watson Standard’s Know – How technology and EWC will be the distributor to the customers. 
This cooperation will upgrade packaging coating products as national standard by technical assistance with Watson 
Standard which is world – class packaging coating manufacturer and export expansion to Asia regional market. 

 
 Eason Urai Paint Co., Ltd. (“EUP”) 

The Company is holding 62 % of total shares and Urai Panich Co.,Ltd, The manufacturer and distributor 
architecture paint in Thailand more than 30 years and under Urai Panich group in Vietnam, Lao, Cambodia and 
Myanmar, is holding 30 % and other Thai shareholders 8 % of total shareholders. The Company has proceeded to 
establish EUP on November 2007 and aim to be the manufacturer and distributor motorcycle paint and others industrial 
paints in Vietnam which locate on Noi Bai Industrial park, Soc Son district, Hanoi City to increasing production base and 
business expansion to international market also growing income proportion and risk extension in the future 
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Summary of the Company’s products and licenses 
 

Products License’s 
owner 

Details Brand 

Motorcycle coatings BASF The Company purchases all know-how to 
manufacture motorcycle coatings from 
BASF Coatings Japan. License fee is 
calculated based on total sale to NTL as 
specified in the contract. 

“NOF” 

Plastic coatings Origin The Company has joined business with 
Origin and Mike (Thailand) to establish 
OMT. OMT acts as the Company’s 
distributor of paints manufactured by 
Origin’s know-how. 

“Origin, Eason” 

Packaging coatings the Company The Company manufacture product by 
owned Know – how and Watson Standard’s 
Know – how including Know – how which is 
developed by together then EWC distributes 
directly to end users 

“Eason” 

Offset ink for metal and paper 
application 

the Company Know-how is developed and owned by the 
Company. The Company distributes directly 
to its users. 

“Nok Bin Khu” 

Special offset ink INX The Company is the sole manufacturer and 
distributor of UV ink of INX. 

“INX” 

Boat paints BASF No fee charged for production technology. “NOF” 

Shipping container paints Mitsui At present, the purchase contract for know-
how is expired. 

“Mitsui” 

Train paints the Company Know-how is in-house developed. “Eason” 

Powder paints Kawakami At present, the purchase contract for know-
how is expired. 

“Kawakami” 

Water and oil paints the Company Know-how is in-house developed. “Eason” 
“Nok Insi” 
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Structure of revenue by product category 
 
The Company’s structure of revenue of the year 2005-2007 as classified by product category is illustrated in the below 
table. 
 

Details of revenue Year 2005 % Year 2006 % Year 2007 % 
Revenue 
selling product and services 

 
625,743/94 

 
99.83 

 
653,199.10 

 
99.38 

 
695,796.67 

 
98.38 

Revenue from selling industrial paints 622,131.27 99.25% 651,306.00 98.09% 694,026.00 98.09 

    Automotive Paint 502,445.06 80.16% 504,795.00 76.03% 541,189.00 76.03 
     Others 119,686.21 19.09% 146,511.00 22.07% 152,837.00 22.07 
Revenue from services 2,045.49 0.33% 1,893.10 0.29% 1,770.67 0.29 
Revenue from selling other items 1,567.18 0.25%               - 0.00%               - 0.00% 
Other revenues 1,069.32 0.17% 10,780.13 0.28% 2,649.56 0.28 

Profit from selling fixed assets 775.89 0.12% 1,006.57 0.15%               - 0.15 
Profit from currency exchange 67.58. 0.01% 882.45 0.13%               - 0.13 
Interest 225.85 0.04% 3,929.15 0.59% 1,011.54 0.59 
Other revenue               - 0.00% 4,961.96 0.75% 1,638.02 0.75 

Total revenue 626,813.26 100.00% 663,979.23 100.00% 698,446.23 100.00% 

Production capacity 4,900 ton/yr 6,300 ton/yr 6,300 ton/yr 
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1. Risks concurring from dependency toward know-how of the distributor and current customer base 
of the business partners 

The Company produces motorcycle coatings with know-how of BASF Coating Japan and distributes the 
products through NTL (a subsidiary). Likewise, the Company’s product line of plastic coatings lies upon the know-how 
of Origin and the distributor is OMT (the Company is holding a minority shares in OMT). The OMT’s customers, whose 
demand is plastic coatings, are in the existing client base of Miki (Thailand). In the year 2006 and 2007, the Company’s 
proportions of revenue from selling products through distributors were 76.03% and 77.48% of the total revenue, 
respectively. A large part of revenue generated from selling industrial paints belongs to the production of paints with 
know-how of BASF Coatings Japan and of Origin. Furthermore, raw materials for production based on such know-how 
can only be obtained through particular chemicals suppliers accepted by know-how owner. Thus, provided that BASF 
Coatings Japan and/or Origin decided to manufacture products themselves or the Company is not able to sell products 
to the existing client base of the partner companies, the Company’s operation and business performance will be 
significantly affected. 
 

Even though paint is produced with know-how of world famous companies, some adjustment with regard to 
formula or application of the know-how is needed due to environmental differences of the countries. As a result, the 
Company has to further invest in research, development and staff to come up with the exact formula suitable for 
Thailand. Thai personnel are needed for technical support, after-sale service and marketing activities since they have a 
better understanding of clients’ demand and equip with years of experience in paint industry. 
 
 

2. Risk related to price fluctuation of raw materials 
Chemicals are the major raw materials of paint production, such as pigments, resin, and solvent. Most raw 

materials, particularly pigments and resin, have to be imported or purchased through the chemicals distributors. 
Consequently, the Company’s purchase of raw materials involves foreign currency. In the year 2006 and 2007, the 
Company’s percentage of raw material purchases through importer or distributors are 83.93% and 87.27% of the total 
raw material purchases respectively and the percentage of raw materials imported by the Company are 16.07% and 
12.73% of the total purchases respectively. This practice makes the Company vulnerable to the foreign currency 
exchange fluctuation. In addition, prices of some chemicals vary with oil price. An increase of price of chemical raw 
materials will significantly affect the Company’s cost of products and the overall performance. 
 
 

3. Risk related to the limited numbers of raw material suppliers 
To produce motorcycle coatings, plastic coatings and can coatings, the Company are supplied the related raw 

materials by 4 distributors. As mentioned earlier, these raw materials are specifically and strongly recommended by 
know-how owners. In the year 2006 and 2007, the values of chemicals purchased from these 2 suppliers were 21.00% 
and 28.42 of the total value of raw material purchased, respectively. As a result, it makes the Company vulnerable to 
the suppliers’ decision whether they would like to continue business with the Company and their punctuality of goods 
delivery.  
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However, the Company has made the agreement with the supplier of chemicals used for a production of 
motorcycle coatings and established business relationship with this supplier for a long period of time. This can ensure 
consistency of raw material supplied at some degree. In the worse case of their inability to supply at all or to supply on 
time, the Company can order and import the chemicals from BASF Coatings Japan, which unfortunately, will drive up 
the cost of production of motorcycle coatings. 
 

For the case of plastic coatings, the Company purchases raw material chemicals from OMT who is the joint 
business entity among Origin, Miki (Thailand), and the Company. Whereas OMT is both a chemicals supplier and the 
distributor for the Company and the Company is the only supplier of plastic coatings for OMT, thus this win-win 
relationship somehow lessens the risk bore by the Company. 
 
 

4. Risk related to a growth of automotive industry 
Majority of the Company’s revenue is from selling automotive paint. In the year 2006 and 2007, the 

Company’s revenue from selling these products accounted for 76.03% and 77.48% of the total revenue respectively, 
increasing along with expansion of automotive industry. Thai government has a policy to establish Thailand to be 
“Detroit of Asia”; a leading automobile manufacturing hub of Asia. Thus, to support the expansion of automotive 
industry, the Company has developed a project to add production lines of to produce new products: automobile exterior 
coatings. However, in another word, it means the Company will be exposed to the well-being of automotive industry. 
 

When considering consumer’s buying behavior, the Company found that customers are reluctant to change 
brand of paints they are using due to high cost of switching brand. Cost of paints is very low if compared with cost of a 
car. Thus, despite of the lower price of a new brand, the customers are willing to stick with the current brand and the 
current supplier. In addition, not only the licensed know-how the Company focuses on, but also the Company’s own 
brand and know-how which the Company’s R&D department has studied and developed for many years. Meanwhile the 
Company keeps working to expand and to strengthen customer base of Company-owned brands. 
 
 

5. Risk related to a change of technology 
Majority of the Company’s customers are manufacturers and engage in an on-going industry. The Company 

always keeps product quality to match with the standards or requirements set by the customers. For instance, if a 
customer gives importance to providing environmental-friendly product, the Company’s product sold to that customer 
has to be environmentally safe as well. Thus, if the customer changes production lines or technology in a large scale ie. 
changing from metal to paper, reduction of thinner content, changing to water-based formula, the Company has to 
either adjust its technology to go with the customer’s or loses business. 
 

However, the customers’ nature of business cannot allow frequent changes of production line or technology in 
a large scale due to heavy cost. In addition, the Company usually joins in production planning with most customers in 
order to best meet their demand. The advantage of joint planning is that the Company is able to monitor and evaluate if 
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there will be any major change at the customers’ production line, in particular the technology in the future. This can 
lower the risk of technology change that the Company bears for a certain extent. 
 
 

6. Risk related to having major shareholders who own more than 50% of issued shares 
At December 31, 2007, Eksangkul group who are presently in control of management of the Company is 

holding 60.46% of the total paid-up capital of the Company, meaning that this group of shareholders can take control of 
the resolution of shareholders’ meeting regarding the important issues such as an appointment of directors, and any 
other issues which require majority vote of shareholders, with one exception where, according to the applicable law and 
the Company’s regulation, the resolution requires at least three-fourth of all shareholders who attend the meeting. Thus, 
other shareholders are not able to cast enough vote to request such actions as checking and monitoring, and not able 
to veto any proposal of major shareholders at all. 
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1. The Company’s capital 
 
The Company has registered capital at the value of 307 million baht; dividend into ordinary shares amount 307 million 
shares at par value of 1 baht; paid-up capital as the amount of 201,208,938 shares and existing warrant remained 
amount of 105,791,062 units divided by warrant for existing shareholders 99,992,500 units and warrant for directors, 
executives (who are not the directors of the company) employee and consultant as 5,798,562 units 
 

2. Shareholders 
 
According to the record in the Company’s statutory book as of December 14, 2007, major shareholders’ names were 
listed as follows: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dividend policy 
 
The dividend policy of the Company and the subsidiaries is that the dividend will be paid to shareholders at the rate of 
40%, or higher, of the net profit after tax deduction and after a certain amount of fund is reserved in accordance with 
the law. The dividend will be paid regularly unless it is considered that paying the dividend might affect the operation of 
the Company and the subsidiaries significantly, and the necessity to use fund occurs. Regarding a decision concerning 
paying dividend, the Company and the subsidiaries take the following factors into consideration:  the Company’s and 
subsidiaries’ performance, cash flow status, business expansion, and other factors related to management of the 
Company and subsidiaries. The decision of paying dividend has to be approved by shareholders and/or Board of 
Directors. 
 
 

Item Shareholder’s Name Number of shares Percentage 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Eksang Holding Co., Ltd. and Eksangkul Group 
Ananchawatre Group 
Bavorvanitchayakoon Group 
Dej-amornthan Group 
Mr.Thongchai Methakijtrakoon 
Ms.Benjawan Athikompoj 
Chattrakoonphong Group 
Mr.Somchai Thanasarnsilp 
Mr.Amorn Tangton 
Other shareholders 

122,9581,736 
8,020,000 
6,595,400 
5,862,200 
5,000,000 
3,244,000 
3,131,033 
2,860,000 
2,696,000 

41,211,069 

60.92 
3.99 
3.28 
2.91 
2.49 
1.61 
1.56 
1.42 
1.34 

20.48 
Total 201,201,438 100.00% 
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4. Structure of management 
 

 
  
 
 
  Remark:   The company hires Well Planning Solution Co., Ltd. as the Internal Audit

R&D 

Deputy Managing Director     

Managing Director    

Office of MD Purchasing

Executive Committee 

Board of Director

FinanceA/C & Admin.HR Production 

Deputy Managing Director Deputy Managing Director 

Internal Audit      

Audit Committee     Councilor     

Marketing
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5. Board of Directors 
 
 The Company has 3 directorate groups: Board of Directors, Executive Committee, and Audit Committee. 
Names of directors of each group, including scope of duties and authorization are as follows: 
 

1) Board of Directors 
 
As of 31 December 2007, 9 directors sitting in the Board of Directors are as follows. 
 

Name Position 

1 Mr. Sanan Eksangkul Chairman of the Board of Directors 
2 Mr. Sanit Eksangkul Director 
3 Miss Petcharat Eksangkul Director 
4 Mr. Wichai Eksangkul Director 
5 Miss Sirinan Eksangkul Director 
6 Mrs. Pismai Boonyakiat Chairman of Audit Committee/Independent Director 
7 Mr. Vitien Nildum Audit Director/ Independent Director 
8 Mr. Jane Wongissariyakul Audit Director/ Independent Director 
9 Miss Thipawan Uthaisang Audit Director/ Independent Director 

 
Authorized Directors 
 
Two out of the following five authorized directors; Mr. Sanit Eksangkul, Miss Petcharat Eksangkul, Mr. Sanan 
Eksangkul, Mr. Wichai Eksangkul, and Miss Sirinan Eksangkul are approved to co-sign any documents with a company 
seal. 
 
Scope of duties and authorization of Board of Directors 
 
 The directors have duties, authorization, and responsibility to manage the Company in accordance with the 
law, Company’s objectives and regulations, and the resolution agreed upon in the meeting of shareholders, whereas all 
actions have to be taken with honesty, integrity, and vigilance toward shareholders’ benefits. Parts of important duties, 
authorization, and responsibility of the directors are itemized as follows: 
 

1. To ensure an annual ordinary meeting of shareholders is held within 4 months after the end of an accounting 
period 

 
2. To ensure a Board of Directors meeting is held every 3 months at least. 
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3. To ensure that the Company’s financial statements including a balance sheet, and profit/loss statement are 
generated at the end of accounting period, whereas the auditors have checked and approved these statement which 
will, later, be submitted in the meeting of shareholders for further consideration and approval. 

 
4. Board of Directors can authorize one or more directors or other person to perform certain duties for and under 

a control of the Board of Directors in such a way that this person will complete the assigned duties within a period of 
time agreed upon by the Board of Directors. Board of Directors may change the authorized person or revoke the 
authorization if appropriate. 
Board of Directors may authorize Executive Committee to perform duties whereas details of scope of duties, 
responsibility and authorization have to be specified and such authorization must not allow Executive Committee to 
have a right to approve any activities where there is a conflict of interest between the Company or subsidiaries (as 
defined in the announcement of Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)) and Executive Committee, with 
the exception when such activities follow the policy and a decision of a meeting of shareholders, or when such activities 
are approved by Board of Directors, or when such activities are the regular business operation with a predetermined 
scope. 
 

5. To establish a goal, guidelines, policies, work plan, and a budget of the Company, including to control and to 
oversee the management of Executive Committee to ensure all works are accomplished according to the assigned 
policy. Board of Directors needs to get approval from shareholders’ meeting to perform the following activities: the 
activities enforced by the law to obtain a resolution from shareholders’ meeting ie. increasing/decreasing capital, issuing 
bonds, selling or transferring a part or a whole of the Company to other parties, buying or acquiring any other 
companies, and amending requirement or any parts in memorandum of association. 
 
 In addition, Board of Directors has a duty to ensure that all Company’s operation and activities abided by the 
law concerning securities and public trading and the regulation of securities market. For instance, any related-party 
transactions, buying or selling significant assets of the Company as specified in the rules of SET or the law governing 
the Company’s business. 
 

6. To consider the Company’s management structure and to appoint an Executive Committee, a president of 
Executive Committee, and other committee as appropriate. 
 

7. To follow up the operation to make sure that it complies with the work plan and a budget. 
 

8. Directors shall not own, engage or involve with the following businesses and activities: the business entities 
with the same business nature as and being a competitor to the Company, being a business partner with or without 
obligation in the partnerships entities, or being a director of other companies having the same business nature as and 
being a competitor to the Company, no matter if the business interest is for the directors or for other parties. There is 
an exception if the resolution of shareholders’ meeting approves such actions before appointment. 
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 In the situation where the directors have conflict of interest with any contracts the Company engaging in, or 
when the directors own more or few shares or bonds of the Company or of the subsidiaries, the directors shall inform 
the Company without hesitation. 
 
 The directors’ action concerning assigning duties, responsibility and authorization must not be in a way that 
allows directors or the appointee to have a right to approve any activities where there is a conflict of interest between 
the Company or subsidiaries (as defined in the announcement of Securities and Exchange Commission, Thailand 
(SEC)) and the directors or the appointee, with the exception when such activities follow a policy or a decision of 
shareholders’ meeting, or when such activities are approved by Board of Directors, or when such activities are the 
regular business operation with a predetermined scope i.e. characteristic of transaction, ceiling of approvable fund. 
 
 

2) Executive Committee 
 
As of 31 December 2007, the Executive Committee of the Company consisted of 6 persons as follows: 
 

Name Position 

1 Mr. Sanan  Eksangkul Chairman of Executive Committee 
2 Ms. Petcharat  Eksangkul Executive Committee 
3 Mr. Sanit  Eksangkul Executive Committee 
4 Mr. Wichai  Eksangkul Executive Committee 
5 Ms. Sirinan  Eksangkul Executive Committee 

 
Scope of duties and authorization of Executive Committee  
 
 Executive Committee has duties, authorization, and responsibility to manage the regular business operation of 
and to administrate the Company. Executive Committee has to establish policies, business plans, a budget, structure 
and authorization of management, business procedure and guidelines to operate the business in line with the current 
economic situation. After completion, this information will be presented to Board of Directors for approval and, later, 
Executive Committee has a duty to implement and follow up to assure the Company’s policies and plans are followed. 
To summarize, duties and responsibilities of the Executive Committee are listed as follows: 
 

1. To operate and manage the Company’s business in accordance with Company’s objectives, regulation, 
policies, standards, requirements, instruction and the resolution of the Board of Directors meeting and/or the 
shareholders’ meeting in every other way. 

 
2. To formulate and to execute policies, direction and strategy of the Company, budget planning, human 

resources management, investment in information technology, business expansion, public relation, including to control 
and to oversee that the working teams/committee accomplish the goal as assigned. 
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3. To review an annual budget allocation as proposed by management departments before submitting to Board 
of Directors meeting for approval. To make any necessary changes of annual expense budget when the immediate 
Board of Directors meeting is not possible. These changes have to be reported in the next meeting for the directors’ 
acknowledgement. 
 

4. To authorize expenditures incurring from regular business operation ie. purchase of assets, raw materials, 
vehicles, and etc. with the ceiling of approvable amount of 30 million baht per item. 
 

5. Be able to authorize expenditures of significant investment as specified in the annual expense budget which 
was approved earlier by Board of Directors. 
 

6. Be able to authorize borrowing fund, applying for a loan, issuing debt instruments, giving warranty and 
guarantee for a loan, whereas the ceiling of such funds must not exceed 50 million baht. 
 

7. To act as a consultant to the management departments in the areas of finance, marketing, human resource, 
and other operations. 
 

8. To designate a structure of organization, administrative power and authorization, including overseeing such 
activities as appointing, recruiting, rotating employees, determining salary, compensation, and a bonus of employee in 
management level, and terminating employment. 
 

9. Be able to authorize one or more directors or other persons to perform a particular assignment under a control 
of Executive Committee, or to assign the person as mentioned to have a certain authorization for a period of time which 
Executive Committee considers as appropriate. Executive Committee may terminate, make any necessary changes 
upon appointment of that person(s). 
 

10. Apart from the aforementioned duties, responsibility and authorization, Executive Committee may perform 
other actions or operations as assigned by Board of Directors. 
 
The Executive Committee’s action concerning assigning duties, responsibility and authorization must not be in a way 
that allows the Executive Committee or the appointee to have a right to approve any activities where there is a conflict 
of interest between the Company or subsidiaries (as defined in the announcement of Securities and Exchange 
Commission, Thailand (SEC)) and the Executive Committee or the appointee. Such activities which may cause a 
conflict of interest have to be presented to Board of Directors’ meeting or shareholders’ meeting (up to discretion) for 
consideration and approval in accordance with the regulation of the Company, subsidiaries, or the applicable law. 
However, there is an exception when such activities are the regular business operation with a predetermined scope i.e. 
characteristic of transaction, ceiling of approvable fund. 
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3) Committee of Independent Directors/ Audit Committee  
 
 As of 31 December 2007, Audit Committee consisted of 4 persons as follows: 
 

Name Position 
1 Mrs. Pismai  Boonyakiat Chairman of Audit Committee 
2 Mr. Vitien  Nildum Audit Director 
3 Mr. Jane  Wongissariyakul Audit Director 
4 Ms. Thipawan  Uthaisang Audit Director 

 
Scope of duties and authorization of Committee of Independent Directors/ Audit Committee 
 
The scope of duties and responsibilities of Audit Committee is assigned by Board of Directors. Audit Committee is 
responsible to perform the following work and to report to Board of Directors. 
 

1. To check/verify that the Company prepares financial documents and statements correctly and the statement 
contains adequate information needed for public’s acknowledgement. To work in cooperation with the external auditors 
and the executives who are directly responsible to prepare quarterly and annual financial statements. During audit 
period, Audit directors may suggest external auditors to check or review particular transactions which Audit Directors 
think is necessary and important. 
 

2. To check/verify by means of working with external auditors and internal auditors (if available) to assure that 
the financial control mechanism and internal audit system is carried on properly and efficiently. 
 

3. To check/verify that the Company’s financial/accounting operations comply with the law concerning securities 
and SET, SET requirements and other laws applicable to the Company’s business. 
 

4. To propose to the directors an appropriate choice of auditing company for approval, including the proposed 
audit fee. Audit directors needs to consider the following factors when selecting an audit company: audit company’s 
reliability, Company’s resources, the amount of work of audit company, and an experience of the external auditors 
assigned to work with the Company. 

 
5. Whenever there are transactions which are probably the conflict of interest, or being considered as related-

party transactions, the Audit Committee shall take actions to correct them. 
 

6. To perform other duties as assigned by Board of Directors and also agreed upon by Audit Committee, for 
example reviewing policies associated with financial management and risk management, reviewing business ethics as 
practiced by the executives, reviewing with the executives the information disclosure to the public as required by the law 
ie. Company’s report and analysis performed by the executives. 
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7. To prepare a report describing activities performed by Audit Committee, which will be re-stated in the 
Company’s annual report. This report is acknowledged and signed by the president of Audit Committee and including 
the information as follows: 

7.1 Opinion toward the Company’s procedure and practices of disclosing information of financial statement 
whether it is reliable and prepared properly. 

7.2 Opinion as whether the Company’s existing internal control serves its purpose sufficiently. 
7.3 Opinion as whether the appointed audit company should be re-appointed to audit the Company next 

year. 
7.4 Opinion concerning the Company’s practices whether they comply with the law governing securities and 

securities market, requirements of SET, or the law associated with the Company’s business. 
7.5 Report of information, as within the scope of duties as assigned by Board of Directors, which 

shareholders and general investors should be informed. 
 

8. To report work progress and findings to Board of Directors once a year minimally. 
9. Have an authorization to examine and investigate into any suspicious transactions or activities, including to 

seek second opinion or consultancy of external parties, if necessary, by using the Company’s fund for a 
purpose of fulfilling responsibility and duties of Audit Committee. 

 
Qualification of Independent Directors/Audit Committee 
 

1. Having a stake in the Company, subsidiaries, joint-venture companies, or other related companies not 
exceeding 5% of the paid-up shares, whereas including shares hold by other persons related to the Audit Directors. 

2. Not participating in management of the Company, subsidiaries, joint-venture companies, or other related 
companies and not being one of the majority of the Company’s shareholders. 
 Not being the Company’s, subsidiaries’, joint-venture companies’, other related companies’, or the majority of 
shareholders’ employee, staff, or a consultant who is on a regular payroll. For instance, the Company’s Chief Executive 
Officer cannot be an Audit Director since Chief Executive Officer is directly responsible to manage and administrate the 
Company. 

3. Do not get any direct or indirect benefits from the operation of the Company, subsidiaries, joint-venture 
companies, other related companies, or majority of the Company’s shareholders. 
 Do not get any direct or indirect benefits as mentioned above within 1 year prior to being appointed to be an 
Audit Director. However, there is one exception when, upon Board of Director’s consideration, the above circumstance 
does not effect the ability to perform the duties of Audit Director. 

4. Not related to or being the next of kin of the Company’s executives or any person in a majority of the 
Company’s shareholders. 

5. Not being the representative to safeguard benefits of Board of Directors, a person in, or any related person to 
a majority of the Company’s shareholders. 

6. Be able to perform duties, to express opinion, or to report work progress or findings as assigned by the Board 
of Directors whereas not being under the influence of the Company’s executives or the majority of shareholders, 
including any persons related to or being the next of kin to those aforementioned executives or shareholders. 
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Independence 
 

1. Independent opinion means the ability to give opinion or report work progress or findings freely without 
consideration of personal benefits in terms of money and a position in the Company, and the ability to perform work 
without any influence from any person or a group of persons, whereas such freedom of opinion expression shall not be 
limited in any circumstances. 

2. The example of performing work with a limited independence include such circumstances where Audit 
Committee is influenced by Board of Directors, executives, other personnel, and etc. due to friendship, respect, or other 
reasons, and resulting the following incidents: 

2.1 Purposefully not to perform a particular work as assigned. 
2.2 Accept an offer to perform wrong actions which adversely affect the Company and shareholders. 
2.3 Not giving opinions or not reporting to the directors or shareholders straightforward. 
2.4 Refuse to work cooperatively or to discuss with the directors, executives, or other personnel with whom 

Audit Directors are performing work. 
3. Any transactions/ activities which are considered not affect Audit Directors’ ability to perform work and to 

report findings. 
4. Any transactions/ activities between Audit Directors or the related persons and the Company, subsidiaries, 

joint-venture companies, or the majority of the Company’s shareholders concerning selling or acquiring products or 
services with the following conditions: 

4.1 When selling or acquiring activities are done on a basis of a normal business operation with commercial 
conditions as generally accepted in the business and without intention of concealment. 

4.2 Prices of Products or services should be comparative to those offered to other clients. 
5. Any remuneration which Audit Directors or the related persons received from the Company, subsidiaries, joint-

venture companies, or the majority of the Company’s shareholders is evidently a normal service fee paid to any 
financial institutions providing auditing service. 

6. Any transaction, as being classified a related-party transaction, is performed in accordance with the related 
requirements of SET, and other requirement as specified by SET. 
 

4) Management Team  
As of 31 December 2007, Management Team consisted of 12 persons as follows: 
 
No. Name Position 

1 Mr. Sanan  Eksangkul Chief Executive Officer 

2 Ms. Petcharat  Eksangkul Managing Director 

3 Mr. Sanit  Eksangkul Deputy Managing Director 

4 Mr. Wichai  Eksangkul Deputy Managing Director 

5 Mr. Mum  Annoppong Deputy Managing Director 
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No. Name Position 

6 Ms. Sirinun  Eksangkul Financial Manager 

7 Mrs. Suda Siriprayoonsak Production Manager 

8 Ms. Siriporn Choochird Research and Development Manager 

9 Mrs. Wilaivan  Mitrapanon Purchasing Manager 

10 Mrs. Sawangjit  Laoharojchanapan Accounting Manager and Administrative Manager 

11 Mr. Sompoch Jaroenlap Human Resource Manager 

12 Ms. Phanphimon Boonyapinyo Office of Managing Director Manager 

 
Selection of Board of Directors, Committee of Independent Director/Audit Committee and Executive Committee 
 The Company has no particular committee that is directly responsible to the selection of directors and 
executives. The criterion for selection of directors and executive are based on the qualification, education background, 
experience, and the availability to attend Board of Directors meeting. In the meeting of shareholders, the qualified 
persons will be voted to become a director based on the majority vote and other requirements as follows: 
 

1. Based on the principle of one share/one vote. 
2. In selection of Board of Directors, the practice of casting a vote can be either voting one candidate at one time 

or many candidates at one time, which is up to discretion of shareholders and each shareholder is entitled to the vote 
principle as mentioned in 1. and the numbers of shares or votes cannot be split up to more than one candidate. 

3. In selection of Board of Directors, the appointment of the director is based on the majority of vote. If the 
candidates receive equal votes, the chairman of the meeting will be the last vote to decide who will be the appointee. 
 
Scope of duties and authorization of Managing Director 
 Managing Director has duties, authorization, and responsibility to manage the regular business operation of 
and to administrate the Company. To summarize, duties and responsibilities of Managing Director are listed as follows: 
 

1. Be responsible to daily business operation and management of the Company. 
2. To assure that the operation is practiced in accordance with the policies, work plans, and a budget as 

approved by the directors and/or Board of Directors. 
3. Having authorization to administrate, to manage the Company’s operation to be in line with Company’s 

objectives, regulation, policies, standards, requirements, instruction and the resolution of the directors’ meeting and/or 
the shareholders’ meeting in every other way. 

4. Be able to authorize and/or to assign other persons to perform a particular assignment whereas this 
authorization has to be within the scope as specified in this copy of document and/or has to follow regulation, 
requirements, or instruction of Board of Directors and/or to follow the Company’s requirement. 
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5. To Follow-up business operation in order to evaluate the Company’s performance on a regular basis so that a 
proper action will be taken to prevent or to minimize risks associated with external and internal factors. 

6. To get involve in any contracts associated with the Company’s business or being beneficial to the Company, 
including to oversee the process of making a contract, to further submit to Executive Committee and/or Board of 
Directors. 

7. Be able to authorize expenditure incurring from normal business operation ie. contact with a bank about 
saving account, purchase of raw materials not exceeding 10 million baht/item. 

8. To get involve in allocation for pension fund, awards, and compensations to employees or the persons who 
work for the Company, as previously been approved by Board of Directors. 

9. Be able to authorize employment, including transferring, rotating across departments/lines/sections, or 
terminating employment. Be responsible to determine rate of salary, compensation, bonus, and fringe benefits of every 
employees except those in executive level. 

10. Be able to authorize, to issue regulation, announcement, memorandum to assure that the Company’s policies 
are followed, to safeguard the Company’s benefits, and to promote work discipline within the organization. 

11. To perform other duties as assigned by Board of Directors. 
 Managing Director’ action concerning assigning duties, responsibility and authorization must not be in a way 
that allows Managing Director or the appointee to have a right to approve any activities where there is a conflict of 
interest between the Company or subsidiaries (as defined in the announcement of SEC) and the Managing Director or 
the appointee. Such activities which may cause a conflict of interest have to be presented to Board of Directors meeting 
or shareholders’ meeting (up to discretion) for consideration and approval in accordance with the regulation of the 
Company, subsidiaries, or the applicable law. However, there is an exception when such activities are the regular 
business operation with a predetermined scope ie. characteristic of transaction, ceiling of approvable fund. 
 
 

5. Remuneration of directors and executives 
5.1 Monetary Remuneration 

1) Total remuneration of the Company’s Directors 
 According to the Annual General Shareholders Meeting 1/2007 which was held on April 26, 2007, the 
resolution of the meeting on the issue of remuneration of directors of the Company in 2007 would total up no greater 
than baht 2.2 million  

Year 2005 Year 2006 Year 2007 
Remuneration of The Company’s 

directors 
No. of 

Persons 
Amount 
(Baht) 

No. of 
Persons 

Amount 
(Baht) 

No. of 
Persons 

Amount 
(Baht) 

Meeting allowance* 
Bonus 

9 
-0- 

0 
-0- 

9 
9 

510,000.00 
920,000.00 

9 
9 

745,000.00 
920,000.00 
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2) Amount of remunerations: Directors 
 

Name - Surname Position 2007 Remuneration 

1. Mr.Sanan Eksangkul Chairman of Executive Committee 200,000.00 
2. Ms.Petcharat Eksangkul Executive Committee 140,000.00 
3. Mr.Sanit Eksangkul Executive Committee 140,000.00 
4. Mr.Wichai Eksangkul Executive Committee 130,000.00 
5. Ms.Sirinun Eksangkul Executive Committee 140,000.00 
6. Mrs. Pismai Boonyakiat Chairman of Audit Committee/ 

Independent Director 
260,000.00 

7. Mr.Vitien Nildum Audit Director/ Independent Director 220,000.00 
8. Mr. Jane Wongissariyakul Audit Director/ Independent Director 220,000.00 
9. Thipawan  Uthaisang Audit Director/ Independent Director 215,000.00 

 Total 1,665,000.00 

 
3) Total remuneration for Company’s Executives 

 
Year 2005 Year 2006 Year 2007 

Remuneration of 
directors 

No. of 
Persons 

Amount (Baht) No. of 
Persons 

Amount (Baht) No. of 
Persons 

Amount 
(Baht) 

Salary, bonus and 
provident fund 

10 24,759,268.00 11 24,704,751.00 12 22,301,683.00 

 
5.2 Other type of remuneration 

 Non-monetary remuneration is a 30.3 Sq.meter unit at Waterford Tower which is available to employees who 
work at the Company’s factory in Amphur Panthong to stay during a trip of seminars/trainings or a visit at Bangkok 
office. 
 

6. Control of business operation 
 The Company has developed a strategic policy and a code of best practices for directors of the Company in 
accordance with Code of Best Practices for Directors of List Company as set up by SET, whereas the Company 
assures that these policies and a code of best practices are practical. In addition, the Company has applied 15 items of 
Good Corporate Governance to formulate the Company’s policy used in administration, and business operation of the 
Company to achieve high efficiency and transparency for a purpose of protecting benefits and promoting confidence of 
shareholders, investors, employees, and other stakeholders. Guidelines developed from Good Corporate Governance 
and submitted to the committee for further consideration are described as follows: 
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6.1 Policy of management and administration : Guidelines of this policy are detailed as follows: 

• Manage with care and perform duties as efficiently as possible for the purpose of the highest 
benefits of shareholders. 

• Perform duties with transparency and disclosure to the public, shareholders, and other stakeholders. 

• Give importance to control and internal audit system. Beware of the Company’s risk exposure and 
manage the risks diligently. 

• Assure of no conflict of interest in business operation and take full responsibility for one’s own 
decision and actions. 

• Treat shareholders and stakeholders equally. Assure of fairness among business partners, 
shareholders, and other stakeholders. 

 
6.2 Rights of shareholders. The Company gives importance to equal rights among all shareholders. 

• Right to obtain the Company’s information. 

• Right to cast a vote. 

• Right to obtain fair treatment whereas every shareholder shall be assured of the equal right as 
deserved by all shareholders. 

 
6.3 Rights of stakeholders 

The Company gives importance to right of every group of stakeholders as described below. 

• Employees: the Company shall treat all employees equally and fairly in accordance with the law, 
including fair compensation and fringe benefits. 

• Business partners: the Company’s purchase and sales of goods and service follows the acceptable 
commercial practices. And the Company shall strictly follow all terms and conditions as agreed in the 
business contract. 

• Customers: The Company’s responsibility and concern for the customers are toward the effort in 
providing quality and standard service, including having measure of keeping confidential customer 
information and having customer complaint procedure. 

• Competitors: the Company competes within the acceptable rules and the boundary. Avoid unethical 
actions which cause unfairness of competitive advantages over the competitors. 

• Community: the Company has responsibility in maintaining good environment for the surrounding 
communities and the society as a whole. The Company has established a measure of assuring 
pollution-free environment ie. good maintenance of equipment and tools. 

 
6.4 Shareholders’ Meeting  
In the meeting, shareholders are able to ask questions and to give opinions or suggestion to the Company. In 
addition, after the Company is listed in the securities market, the Company will invite the president of directors, 
representative of Audit Committee, external auditors, and a legal officer to attend the meeting in order to 
answer shareholders’ questions as appropriately as possible. 
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6.5 Leadership and Vision 
The Board of Directors takes parts (or approve) in establishing vision, mission statement, strategy, objectives, business 
plans, and a budget. Also, the committee controls and oversees the executives to assure that business and budget plan 
is executed efficiently and proficiently. All actions taken reflect the effort to increase economic value of the Company, 
resulting greatest security for shareholders. Audit Committee is established to take charge of preparing proper financial 
statements, running internal control, disclosing information of the Company when there are any related-party 
transactions occurred, and correcting any transactions suspicious of being conflict of interests. 

 
6.6 Conflict of interests 
Whenever there are transactions which are probably the conflict of interest, Board of Directors and the 
executives will carefully review such transactions with the Company’s interest as a priority. Measure used for 
approving related-party transactions, including policy and guideline of doing related-party transactions in the 
future has been agreed and approved in the meeting of Audit Committee no. 1/2006 on 29 March 2006, and 
Board of Directors meeting no. 2/2006 on 29 March 2006. 

 
6.7 Business ethics 
The Company has developed and issued Code of Ethics for directors, management, and employees to serve 
as guidelines for proper actions in performing duties. 

 
6.8 Balances of non- executive directors 
In order to prevent the possibility of a person’s or a group of persons’ having an absolute decision power, the 
Company has appointed 4 Independent Directors to sit in the committee, which is accountable for more than 
one third of the whole committee. Balance of power and authorities will promote efficiency of management and 
overall internal control system. 

 
6.9 Position aggregation or segregation 
Executive President does not hold a position of Managing Director concurrently in order to separate the duties 
of policy making, supervision, and routine work management. Scope of duties and authority of Board of 
Directors and Managing Director is clearly stated, resulting that neither the president nor Managing Director 
has an absolute power whereas approval from Board of Directors and majority of shareholders is required for 
execution of significant deals or plans. In addition, Managing Director or Board of Directors cannot approve 
any transactions or proposals in which there is a conflict of interest between such person(s) and the Company. 

 
6.10 Remuneration of directors and the Management officers 
Remuneration of directors is considered upon the assigned duties and responsibilities, and be approved in the 
meeting of shareholders, whereas those of the management officers is upon the policies as established by 
Board of Directors, which associated with the assigned duties and responsibilities of the management officers. 
Apart from the policies of Board of Directors, remuneration of the management officers is evaluated from 
performance of the individual management officer and of the Company. 
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6.11 Measure of preventing misuse of insider information by the management officers. 
1. To prevent misuse of insider information, each department/section shall not disclose any information of one’s 

own department/section to any other departments/sections or to other parties not entitled to that information. 
2. The management officers who are entitled to the Company’s financial reports/information shall not seek any 

benefits from that information prior to public disclosure. One of the rules to prevent misuse of information is 
that the management officers shall not engage in security trading for one month before public disclosure of the 
Company’s financial statements. 

3. When the Company is listed in SET, all directors and management officers are required to report on the 
Company’s shares hold by them as specified in Section 59 and in accordance with Announcement of 
Securities Exchange Commission no. Sor.Jor.14/2540 about report and disclosure of shareholding as dated 12 
May 1997, and the requirements of SET. The penalty for not following the rules and requirements is described 
in Act of Securities and Securities Exchange B.E. 2535. Besides, any directors and management officers who 
break the rules are subjected to penalization according to the Company’s Regulation ie. receiving verbal 
warning, written warning, suspension, or terminating employment, as the case may be. 

 
6.12 Meeting of Board of Directors 
Meeting of Board of Directors shall be held at least every 3 months and, if necessary, an extra meeting can 
be arranged. The directors may submit any proposal for approval in the meeting, including presenting ideas or 
suggestion openly and straightforward. The Company will prepare a minute of meeting for every meeting. 

 
From January 1st, 2007 to December 31st, 2007, the Company has held 8 meetings of Board of Directors and 8 
meetings of Audit Committee to discuss issues as detailed below: 

No. of attending 

Board of Directors Audit Committee 

 
Name of Directors 

2006 2007 2006 2007 

1. Mr. Sanan Eksangkul 5/5 8/8 N/A N/A 
2. Ms. Petcharat Eksangkul 5/5  8/8 N/A N/A 
3. Mr. Sanit Eksangkul 5/5  8/8 N/A N/A 
4. Mr. Wichai Eksangkul 5/5  6/8 N/A N/A 
5. Ms. Sirinun Eksangkul 5/5  8/8 N/A N/A 
6. Mrs. Pismai Boonyakiat 5/5 8/8 6/6 8/8 
7. Mr. Vitien Nildum 5/5 8/8 5/6 8/8 
8. Mr. Jane Wongissariyakul 5/5 8/8 6/6 8/8 
9. Ms. Thipawan Uthaisang 5/5 7/8 6/6 8/8 

 
6.13 Subcommittee 
According to the resolution of the extraordinary shareholders’ meeting no. 2/2007 on 26 March 2007, Audit 
Committee was appointed and comprised of 4 Independent Directors with 2 year period of holding office. The 
purpose of Audit Committee appointment is to be responsible to operation of internal control system whereas the 
scope of duties, responsibilities and authorization of Audit Committee follows requirements of SET. Meeting of 
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Audit Committee will be held at least every quarter and, if emergency, an extra meeting will be arranged. Audit 
Committee has a duty to report to Board of Directors. 

 
From the time when appointment of Audit Committee on January 1st, 2007 to December 31st, 2007, the meetings of 
Audit Committee have been held for 8 times in total. 
 

6.14 Internal audit and control system 
Internal audit and control system has been set up to monitor both management and operation level. The 
Company has defined duties, responsibilities, and authorization of operation officers and the executives clearly, 
having control system over the usage of Company’s assets, clearly separating positions of the persons who 
operate work and those examine or audit work so as to balance power and to promote efficient internal control. 
In addition, the Company appoints Internal Audit Company which report directly to Audit Committee. External 
auditors are required to evaluate and review the Company’s internal control system when they are on duties to 
audit the Company’s financial statements annually. Furthermore, the Company has made a handbook of internal 
control to be used within the organization. 

 
6.15 Report of Directors 
Board of Directors is responsible for the Company’s overall operations, financial statements, and other financial 
information as shown in the Company’s annual report and annual business operations reports. 

 
6.16 Relationship with investors 
According to the Company’s policy, management has a duty to disclose information to investors on the basis of 
reliability and accuracy, whereas the information may have an impact on the Company as specified in the 
regulation of Securities Exchange Committee and SET. Investors can access to the Company’s information 
through www.easonpaint.co.th or directly contact Mr. Sanit Eksangkul. 

 
7 Employees 
 
As of 31 December 2007, the total number of employees of the Company and subsidiaries are 283 (excluding directors 
and management off icers as in 1-4). These employees worked in one of the following departments: 
 

Department EASON NOF (Thailand) Total 

Research and development 48 1 49 

Marketing 10 3 13 

Purchasing 5 -0- 5 

Financial 1 -0- 1 

Accounting & Administrative 70 5 75 

Production 120 -0- 120 
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Human Resource 10 -0- 10 

Safety 4 -0- 4 

Office of Managing Director 6 -0- 6 

Total 274 9 283 

 
7.1 Monetary Remuneration 

Monetary remuneration includes salary, overtime compensation, bonus, monetary fringe benefits, and etc. (excluding 
directors and management officers as in1-4). 
 

2005 2006 2007 
Remuneration of 

Employees No. of 
Persons 

Amount (Baht) 
No. of 

Persons 
Amount (Baht) 

No. of 
Persons 

Amount (Baht) 

Eason Paint PCL 199 35,627,916.70 221 48,986,464.62 274 47,462,877.50 

N.O.F. (Thailand) Ltd. 9 5,097,443.50 9 4,313,497.40 9 4,336,292.00 

Total 199 37,577,076.08 230 53,299,962.02 283 51,799,169.50 

 
 
 

7.2 Other type of remuneration 
 
Non-monetary remuneration is a 30.3 Sq.meter unit at Waterford Tower which is available to employees who work at 
the Company’s factory in Amphur Panthong to stay during a trip of seminars/trainings or a visit at Bangkok office. 
 

7.3 Labor dispute 
 -None- 
 

7.4 Policy of human resources development 
 The Company developed a policy of human resources development with a purpose of creating employees’ 
positive attitude toward efficient working to achieve the highest results and safety. The Company regularly provides a 
variety of trainings for all levels of employees. New employees will attend an orientation and necessary courses of 
training associated with their jobs. Training over safety practices during work operation is also provided for employees. 
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Related-party transactions which occurred between Eason Paint Public Company Limited and the related parties in accordance with the remark in financial statements as of 31 December 
2007 are listed in the table below: 

Transaction value  
(Million Baht) 

The 
company/subsidiaries 

and related parties 
Relationship Type of transactions 

Term and condition of 
transaction 

2006 2007 

Necessities and reasons of 
executing transactions 

Eksang Holdings Co., 
Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100% of paid-up shares 
were hold by Eksangkul 
Group. 

 Having the same group 
of directors. 

 Rent expense  Rented office space for 
Bangkok branch office, 
R&D department. Lease 
contract commenced on 1 
March 2005, rental fee 
was 82,000 baht/month 

 Rented office space 
(increase) for Bangkok 
branch office. Lease 
contract commenced on 1 
May 2007, rental fee was 
107,000 baht/month 

0.98 1.84  The company rented office space 
for Bangkok branch office, R&D 
department 

 Audit Committee’s Opinion: The 
company has necessity to rent 
the space for operating activities 
which is for Bangkok branch 
office, R&D department 

 The 1st contract will have 3 years 
of total period. 82,000 baht/month 
of rental fee is for space, not 
include for building which are 
appraised rental price, made by 
Prefer Appraisal Co., Ltd. on 29 
November 2004. For renew the 
lease of further 3 years, the 
company must put down in 
writing to lesser within a month 
before the contract ends. The 
rental fee can be negotiating. 
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Transaction value  
(Million Baht) 

The 
company/subsidiaries 

and related parties 
Relationship Type of transactions 

Term and condition of 
transaction 

2006 2007 

Necessities and reasons of 
executing transactions 

 
 
 
 
 
 
 

 
 The 2nd contract will have 3 years 
of total period. 107,000 
baht/month of rental fee is for 
space and building which are 
appraised rental price, made by 
Prefer Appraisal Co., Ltd. on 3 
Octoer 2005. For renew the lease 
of further 3 years, the company 
must put down in writing to lessor 
within a month before the 
contract ends.The rental fee can 
be negotiating 

Origin Miki (Thailand) 
Co., Ltd : (“OMT”) Later 
became: Origin Eason 
Paint Co., Ltd. (“OEP”)  
 

 In 2007, 10%  of paid-up 
shares were hold by 
Eksangkul Group. 

 In January 2008, the 
company purchased 
ordinary shares to 
increase the investment 
for total of 39.8% of the 
paid-up capital of OMT 

 Revenue from selling 
goods 

 Company sells plastic 
coatings to the company 
who acts as a sole 
distributor, as agreed with 
the owner of product 
formula. Thus, the 
Company’s selling price 
cannot be compared with 
the market price. 

140.02 186.95  OEP is the joint venture, acting 
as a sole distributor of plastic 
coatings. It has the same credit 
term of payment as the 
Company’s other customers 

 Audit Committee’s Opinion: Being 
normal business transactions 
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Transaction value  
(Million Baht) 

The 
company/subsidiaries 

and related parties 
Relationship Type of transactions 

Term and condition of 
transaction 

2006 2007 

Necessities and reasons of 
executing transactions 

However, the Company 
can designate a profit 
margin ratio in 
accordance with a price 
policy, and market 
condition. 

 
 
 
 

 Having the same director 
: Mr. Sanit  Eksangkul  

 Accounts receivable 
and notes receivable 
 Beginning balance 
 Ending balance 

 Normal business 
transactions associated 
with selling activities. 

 
 

39.04 
46.51 

 
 

46.51 
60.46 

 
 
 
 
 

   Purchase goods   Purchase raw material 
used in plastic coatings. 
Normal business 
transactions. No price 
reference due to being 
specialized raw material. 
Selling price is agreed by 
both parties  

58.46 107.79  If the Company imports this raw 
material itself, it has to purchase 
at the minimum quantity set up 
the supplier, which is excessive 
for the Company. Ordering 
through OMT who normally 
orders large quantity of raw 
material helps the Company cut 
down an unproductive stock of 
raw material 

   Accounts payable  Normal business    Audit Committee’s Opinion: Being 

- 92 -



                                                                                                                                                                                                                ผูน้ําด้านสีอตุสาหกรรม 

Connected Transaction 
                                                        

                                                                                                              - 31 -                                                                 รายงานประจาํปี 2550 
                                                                                                                                                  Annual Report 2007 
 
 

 

Transaction value  
(Million Baht) 

The 
company/subsidiaries 

and related parties 
Relationship Type of transactions 

Term and condition of 
transaction 

2006 2007 

Necessities and reasons of 
executing transactions 

 Beginning balance 
 Ending balance 

transactions associated 
with buying activities 

12.04 
18.08 

18.08 
41.93 

normal business transactions 

   Miscellaneous 
expenses 

 Purchase of plastic 
boards for testing plastic 
coatings before selling 
through OMT 

0.27 0.76  The company has to test the 
quality of every single lot of 
plastic coatings before selling to 
the customers. Plastic boards are 
needed for testing and can be 
purchased from OMT 

 Audit Committee’s Opinion: Being 
normal business transactions 

   Rental fee earned  The Company leases 
space used for keeping 
raw materials and to-be –
delivered goods. Until 
2003, the Company 
added rental fee into the 
goods price. During 
January to November 
2004, the Company 
leased the space for 
25,000 baht/month. Later 
the rental fee was down 

0.09 0.09  OMT rents warehouse in Cholburi 
to keep plastic coatings. Since 
the Company is the supplier of 
plastic coatings to OMT, it is 
convenient to keep both raw 
material and finished goods at the 
Company 

 Audit Committee’s Opinion:  On 
31 May 2004, the Company 
arranged to have an independent 
party; Preferred Appraisal Co., 
Ltd., to appraise an appropriate 
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Transaction value  
(Million Baht) 

The 
company/subsidiaries 

and related parties 
Relationship Type of transactions 

Term and condition of 
transaction 

2006 2007 

Necessities and reasons of 
executing transactions 

to 10,000 baht/month 
since the Company 
already added other 
service charges into the 
goods price offered to 
OMT. Since 1 June 2005, 
warehouse rental fee is 
7,500 baht/month and 
other service charges was 
5,000 baht/month 

   Service charges 
earned 

 Warehouse service 
charge as specified in the 
contract. Started in June 
2005, at the rate of 5,000 
baht/month 

0.06 0.11 

   Revenue from 
accrued service 
charges 

 

 Rental fee and service 
charges 

0.01 0.04 

rental fee. A result of appraisal 
was: rental fee was 150 
baht/sq.metre/month which 
totaled to 7,500 baht/50 
sq.metres/month, and other 
service charges was 5,000 
baht/month 

   Dividend earned  Dividend as proportion of 
share holding 

1.47 -0-  Dividend earned from investment 
in OEP (former OMT) by 
proportion of 10% of share 
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Transaction value  
(Million Baht) 

The 
company/subsidiaries 

and related parties 
Relationship Type of transactions 

Term and condition of 
transaction 

2006 2007 

Necessities and reasons of 
executing transactions 

holding in 2007 
 Purchase goods  Import of goods which 

company is not produce, 
for selling 

8.70 7.98  Audit Committee’s Opinion: Being 
normal business transactions 

 Accounts payable  Cost of imported goods 
for selling  

2.06 2.85  Audit Committee’s Opinion: Being 
normal business transactions 

BASF Coatings Japan  Holding 40% of paid-up 
shares of NOF 
(Thailand) Co., Ltd. 
(“NTL”). 51% of paid-up 
shares of NTL is hold by 
the Company, and 9% 
by Miki (Japan). 

 Miscellaneous 
expenses 

 Technical fee and license 
fee; at the rate as agreed 
and specified in the 
contract effective since 
1984 

13.28 15.18 

   Accrued expenses 
 
 
 
 
 
 

 Technical fee and license 
fee; payment cycle is 6 
months and payment is 
due within 60 days from 
the last day of cycle 

8.45 8.73 

 Transactions occurred from 
paying technical fee and license 
fee which were calculated on the 
basis of revenue generated from 
sale of motorcycle coatings as 
specified in the contract effective 
sine 1984 

 Audit Committee’s Opinion: The 
transaction corresponded with the 
agreement with BASF Coatings 
Japan  

Watson Standard Asia 
Inc. 

 Holding 49% of paid-up 
shares of subsidiary 
company, Eason Watson 
Coating Limited (EWC). 

Purchase goods  
 
 
 

 Import of goods which 
company is not produce, 
for selling 

-0- 1.64  Audit Committee’s Opinion: Being 
normal business transactions 
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Transaction value  
(Million Baht) 

The 
company/subsidiaries 

and related parties 
Relationship Type of transactions 

Term and condition of 
transaction 

2006 2007 

Necessities and reasons of 
executing transactions 

50.95% of paid-up 
shares are hold by the 
Company, and 0.05% by 
Eksangkul group 

 Accounts payable  Cost of imported goods 
for selling 

-0- 1.64 
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Measure or procedure used to approve related-party transactions 
 
Audit Committee and Board of Directors reviewed all related-party transactions, and Audit Committee’s opinion was 
explained as shown in the above table. The Company will report to Audit Committee quarterly if any transactions of the 
same nature occur again in the future. The Company will assign the department/section to be responsible to collect all 
data and information associated with related-party transactions and submitting to Audit Committee to  

further consider if those transactions are of normal business operation and traded at its market value. In Audit 
Committee, there shall not be any directors who could be suspicious of engaging in conflict of interest occurred from 
related-party transactions. 

 
Policy or possibility of related-party transactions in the future. 
 
Related-party transactions can be of two natures, one is the continuous transactions ie. renting property, license fee of 
know-how, etc, and another is one-time transactions ie. those transactions between the Company and Incoat (Thailand) 
Co., Ltd. or Eksang (1978) Co., Ltd. (these companies are related to the Company and registered to be terminated 
business entities). Audit Committee and/or Board of Directors will be the party considering whether the related-party 
transactions are reasonable, be of normal business operation, occurred at agreed price and conditions whereas any 
persons who could be exposed to conflict of interest shall not be in the position to approve those transactions. The 
Company strictly follows all applicable regulations and requirement such as Act of Securities and Securities Exchange, 
announcements, requirements of SET, requirements of disclosing information of transactions occurred between related 
parties and information about acquisition or disposal of the Company’s and subsidiaries’ significant assets, and 
accounting standards as defined by Accountant and CPA Association of Thailand 

 
If there is a case where the person who is exposed to conflict of interest unavoidably involves with the related-party 

transaction, Audit Committee will consider and evaluate if that transaction is normal and its price has to be compared 

with others’ in the market. If Audit Committee does not have adequate experience in the nature of that transaction, the 

Company may appoint the external specialized person or the Company’s appointed external auditor to review and to 

evaluate the transaction. The evaluation and opinion will be presented to Board of Directors or shareholders, as the case 

may be. Related-party transactions will be illustrated in the remark of financial statements which are audited by the 

Company’s external auditors. 
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Overview of the Company’s performance  

The Company and its subsidiaries engage in the manufacturing and distributing of industrial paints for 
motorcycles, plastic components, packaging, and offset printing ink. The Company’s revenue is growing in line with the 
growth of customers’ industry, which can be categorized into 4 major sectors: motorcycle coatings, plastic coatings, 
paper offset ink, and packaging coatings. Motorcycle coating is used for spraying on a body and parts of motorcycle. 
Plastic coatings mainly used for spraying on plastic parts of automobile and electrical appliances; thus, the revenues of 
this sector ties up with the well-being of automotive and electronic industries. Revenues of offset ink and packaging 
coatings vary with performance of printing industry, and food/packaging industries respectively. The principal earnings 
during the past 3 years of both the Company and its subsidiaries were attributable to the sale of paint products to 
automotive group which accounted for not less than 50 percent of gross sales earnings  
 

Revenue 
In 2005 – 2006, total revenues were increased from 663.98 million baht to 698.45 million baht. The 

Company’s revenues are generated from selling products and services, and from other activities (profit from sale of 
property, currency exchange and sharing of profit in the joint companies) The revenue from selling products and 
services can be classified into the revenue from manufacturing and selling industrial paints (which is accounted for the 
average 95 percentage of gross revenue); secondly, its revenue was generated by the provision of   services and other 
income from sales. The details from sale and services are as follows: 
 1) Automotive paint industry group. The paint products are used by the automotive industry groups, in 
particular, the motorcycle manufacturing groups. The total sales turnover for these paint groups was subject to variation 
according to total domestic production of the automotive vehicles and partially automotive exports; thus attributable to 
gradual annual continuing increase until the present despite the fluctuation of the selling price in line with the trends of 
the fluctuating price of raw materials. 
 2) Other industrial paint groups: it is the paint being used in printing industries and packaging material 
coatings industries in general and food packaging industry. During the past 3 years, turnover from sale of other 
industrial paint has experienced constant growth; for printing ink by the cooperation between the Company and  INX 
Corporation Ink Limited, USA and packaging coating by the collaboration with Watson Standard, USA 
 
Details of the Company’s ratio of revenue to its production capacity are described in the Table below: 

Unit: Thousand baht 
Details of revenue Year 2005 % Year 2006 % Year 2007 % 

Revenue 
selling product and services 

 
625,743/94 

 
99.83 

 
653,199.10 

 
99.38 

 
965,796.67 

 
98.38 

Revenue from selling industrial 
paints 

622,131.27 99.25% 651,306.00 98.09% 694,026.00 98.09% 

    Automotive Paint 502,445.06 80.16% 504,795.00 76.03% 541,189.00 76.03% 
     Others 119,686.21 19.09% 146,511.00 22.07% 152,837.00 22.07% 
Revenue from services 2,045.49 0.33% 1,893.10 0.29% 1,770.67 0.29% 
Revenue from selling other 1,567.18 0.25%               - 0.00%               - 0.00% 
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items 
Other revenues 1,069.32 0.17% 10,780.13 0.28% 2,649.56 0.28% 

Profit from selling fixed assets 775.89 0.12% 1,006.57 0.15%            - 0.15% 
Profit from currency exchange 67.58. 0.01% 882.45 0.13%            - 0.13% 
Interest 225.85 0.04% 3,929.15 0.59% 1,011.54 0.59% 
Other revenue               - 0.00% 4,961.96 0.75% 1,638.02 0.75% 

Total revenue 626,813.26 100.00% 663,979.23 100.00% 698,446.23 100.00% 

Production capacity 4,800 ton/yr 6,300 ton/yr 6,300 ton/yr 

 
 Revenue from providing services attributable to transportation and leased warehouse rental fee paid by NOT, 
OMT, and Miki (Thailand), and etc 
 
 Revenue from other selling attributable to produced industrial adhesive, leftover inventory, deterioration 
product and raw material container 
 
 Other income from sale of property, profit from currency exchange and sharing of profit in the joint companies; 
and income from interest receivable attributable to short-term investment of the proceeds from the Initial Public Offering 
(IPO) of the rights issue of share to the public in general. 
 
 In 2007, the Company earned gross income of 698.45 million Baht, which was increase from 2006 as 5.19 
percent attributable from automotive paint and other industrial paints which are grow up approximately 7.21% and 
4.32% respectively from 2006. The income proportion of automotive paint from total revenue in 2006 and 2007 is 
76.03% and 77.48% respectively as well as the income proportion of other industrial pains from total revenue in 2006 
and 2007 is 22.07% and 21.88% respectively 
 

COSTS OF SALES AND SALES AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 
 Majority of raw materials used in paints production are color powder, resin, solvent, and other chemicals. 
Mostly, chemical raw materials used in paint industry are imported due to its higher quality than the domestic’s. 
However, in the year 2007, the Company’s cost of domestic chemical raw materials accounted for 87.27 and imported 
for only 12.73 of the total cost of raw materials. This is because the Company has performed researches to develop the 
quality of domestic raw material, which has to be acceptable to the owners of know-how. Regarding the chemicals 
needed to be imported; the Company purchases the chemicals through OMT which is the joint-venture between Origin 
and Miki (Thailand). Generally, the overseas suppliers sell their chemicals only if the Company places order at the 
minimum order quantity which is usually much larger than the quantity needed by the Company. OMT imports 
chemicals through Origin in Japan, whereas ordering large-quantity of chemicals is a normal practice. Thus, the 
Company does not have to financially invest in raw materials more than necessary, which is the advantage of the joint-
venture’s economy of scale. The cost of labor, energy, and other items related to production was only 8.09% of the total 
cost of goods sold. 
 

- 99 -



                                                                                                             ผูนํ้าด้านสีอตุสาหกรรม 

Analysis for Financial and Operating Performance 

 

รายงานประจาํปี 2550 
Annual Report 2007 

 

 The ratio of cost of goods sold to the total generated revenue was in the range of 65.80% – 68.32%, and it 
was 68.32% in the year 2007 of total revenue. However, for the past few years, the price of raw materials has risen 
continuously, as it always moves with changes of oil price. The Company regularly keep stock of raw materials lasted 
for 1-3 months of production. In addition, the Company always monitors changes of demand-supply trend in the global 
market of chemicals for the purpose of proper planning and management of production cost and minimizing a risk of 
chemical price fluctuation. To compensate higher chemicals price, the Company has implemented a policy of adjusting 
product price correspondingly but not at the same rate as the change of oil price and not as immediately as the time 
when chemical price moves. Instead, the Company adjusts price gradually to sustain the desired rate of gross profit 
margin, resulting the minuscule and manageable changes of ratio of cost of goods sold to total revenue. Moreover, the 
Company had increased the non-current assets investment to reserve business expansion therefore, factory 
depreciation would be increased in product and service cost. 
  
 In the year 2006 and 2007, sales and administrative expenses were 129.24 and 147.56 million baht 
respectively, where as the ratio of selling and administrative expenses to total revenue in 2006 and in 2007 was 
19.46% and 21.13% of gross revenue. Selling and administrative expenses was increasing every year largely from 
increases in cost of sales  and administrative expenses, salary, bonus, license fee , copyright royalties and depreciation 
cost. 
  
 By in 2006 and 2007, the Company had the expenses in terms of remuneration for employees and executive 
level as well as employees training as the amount of 78.00 million baht and 88.12 million baht respectively. Employees 
number of the Company and subsidiaries company are 241 person and 295 person respectively, The increase of these 
expenses was due to the growing number of employees which has been reserved for business expansion both local 
and Vietnam and the Company’s policy of developing employees to achieve more knowledge and ability which is the 
important factors for enduring business in the future. 
  
 Besides the aforementioned expenses, depreciation cost also rises every year; in 2006 and 2007 in the 
amount of 21.87 million baht  and 31.19 million baht respectively due to constant investment in machineries, equipment, 
and tools.. In 2007, the Company invested in renovated factory and office and purchased additional machineries and 
equipment totaling 188.59 million Baht  
  
 The Company paid for annual juristic person income tax at the rate of 3 – 5% of the gross revenue. In the 
year 2006 and 2007, Company paid juristic person income tax of 23.09 million baht and 19.84 million Baht respectively 
 

PROFIT 
In the year 2006 and 2007, the Company’s gross profit accounted for 31.68% and 31.42%of total income from 

sales and services; the rate of gross profit was fluctuating at the spread range of 31.40 - 33.90% due to the fluctuation 
of chemicals price. However, in order to sustain the rate of net profit realized each year, the Company always keeps an 
eye on chemicals price movement in the world market to be applied as the data in the manage of the production cost. 
To lessen the effect of chemicals price instability, the Company formulated a policy to adjust product price to correlate 
with chemicals price, although price adjustment cannot be executed at the same time as those of raw materials due to 
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market competition; but the company would gradually adjust the price to maintain the marginal profitability and because 
of the Company had continuously increased the investment of non-current assets therefore, factory depreciation had 
been increased in product and service cost. 

 
In the year 2006 and 2007, the Company earned the operating profit of 11.89% and 10.22% of the revenue 

from selling products and service and in the year 2006 and 2007, the Company earned net profit of 8.92% and 7.06% 
of total revenue. Thus In 2007, the profit was decreased from last year caused by the increased of non-current assets 
investment to reserve business expansion and the increased of remuneration expenses due to the growing number of 
employees to reserved for business expansion both local and Vietnam 
  
 The Company realized its profit from currency exchange rate, which accounted for under 0.5% of the gross 
income; even though the Company used imported raw materials, particularly chemicals, which are produced overseas, 
the large part of that is ordered through OMT and purchased in Thai baht. Thus, any profitability realized from 
exchange rate thanks to the purchase price fluctuation was recorded in terms of import of raw materials direct from the 
overseas suppliers. However, to prepare for the possibility of drastic fluctuation of exchange rate, the Company had the 
credit line in terms a Forward Contract with a financial institution to make available the funds sufficient for each 
purchase of raw materials from overseas.  
  
 In the year 2006 and 2007, ratio of net profit to gross assets was 10.48 % and 7.98 %, respectively. The 
reasons for the decrease in Ratio of Gross Assets to Net Profit were thanks to decrease in the net profit in 2006 as 
opposed to the increase in gross assets in 2006, which was accounted for 662.58 million baht, increased from 2005 as 
the amount of 89.10 million baht. The major increment is from the growing of non-current assets to reserved for 
business expansion  

 
The rate of net profit to total shareholders’ equity in 2006 and 2007 was 14.31% and 11.56% respectively; 

although the Company in 2007 had the decreased ratio of net profit to the shareholders’ equity, as a result of the 
Company’s preparation for its future business expansion; the expenses of depreciation and human resource was 
increased both growing by number and development. 

 
Financial status 
Total assets 

 The Company’s ratio of Current Assets to Gross Assets in 2006 and 2007 was 0.65 times and 0.59 times 
respectively. In 2006, the major of Current Assets was trade accounts, inventories and short-term investments by raised 
the capital by means of the rights issue of share and the major of non-current assets was land, building and 
equipments. 
  
 As at 31 December 2007, the Company’s total assets totaled 662.52 million Baht; an increase to that of 2006 
by 89.10 million baht: divided into current assets of 393.31 million baht or 59.36 percent of gross assets; and non-
current assets of 269.27 million Baht or 40.64 percent of gross assets. 
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 In 2007, the Company’s principal current assets include was trade accounts and inventories; non-current 
assets was land, building, equipments and investment in related company. In 2007 land and building was accounted for 
net value of 206.51 million Baht or 39.32% of gross assets which was increase from 2006 about 32.39% to reserved 
business expansion. Besides the above-said current assets, Company also possesses intangible assets including 
copyrights and patents of know-how; which were almost already written off. 
  

Quality of Asset 
Account receivable 
In the year 2006, the Company’s net accounts and bills receivables used to guarantee the allowance for 

doubtful debts totaled 157.06 million Baht or accounted for 23.70 % of gross assets: an increase by 19.86 million baht 
from that of 2005. Separated by the term of the account receivables, most of the trade receivables were under 3-year 
term according to the credit terms and timeframe for average repayment during 2005 – 2007 of 65 – 76 days. The 
details of the account receivables are classified as follows: 

Unit: Baht 
Account/Notes Receivable Year 2005 Year 2006 Year 2007 

Term:  from 0 – 3 months 121,852,994.84 133,515,980.64 147,669,309.72 
Term: more than 3 months to 6 months 12,577,154.66 3,687,555.76 8,570,802.72 
Term: more than 6 months  1,923,205.05 - 821,756.79 
Total  136,353,354.55 137,203,536.40 157,061,869.23 

Less: Allowance for doubtful debts (748,748.04) - - 
Total receivables and notes receivable-net 135,604,606.51 137,203,536.40 157,061,869.23 

 
 For this purpose, the Company has a policy to set up the allowance for doubtful debt from the account 
receivable anticipated to be unrecoverable with the term of the trade receivables exceeding 1 year; although in 2006, 
the time period for collection of debt was lengthened over 2 days from 2005, thanks to the Company’s increased 
distribution of printing ink and spray plastic paint; being the products with longer credit term than the credit term for 
spray paint for motorcycle. But it was evident that the Company did not have the account receivables with the term of 
more than 6 months; therefore, it had not set up the allowance for doubtful debt for the Company considered that the 
whole debt could be recovered. 
 

Inventory 
 The Company manufactures industrial paints according to the customer’s purchase order for a different type, 
different color, properties and characteristics of paint according to the right to have a license to produce paint. Thus, 
prior to production, the Company would establish a production plan to correspond with each customer’s annual 
production plan. The Company therefore produces paints products in quantity according to each purchase order from 
the customers; and there may be the manufacture of partial reserve paint products. The Company’s industrial paints, 
which are already subject to production process, will expire not more than one year. Thus, the Company has made a 
provision for an allowance for the diminishing value after 1 year expiry. In 2006, as the Company yet sold the expired 
goods in inventory which were already written off; this resulted in the re-transfer of the allowance for the diminishing in 
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value of the goods totaling approximately 3.13 million Baht; and in 2007, the Company made a provision for allowance 
of the diminishing value of the goods equal to 3.27 million Baht. However, if the Company had the goods remained in 
stock; the Company would comply with the policy in relation to the management of goods in stock. 
 

Liquidity 
In the year 2006 and 2007, the Company’s net operating cash flow stood at 72.70 million Baht and 81.20 

million Baht respectively. Net operating cash flow from in 2007 increased from that of the year 2006 due to an increase 
in depreciation and creditor. 
 

The Company’s investment activity cash inflow in 2006 totaled 41.09 million Baht; mostly the investment cash 
flow was made in current assets: land, building, equipment and raised the capital by means of the rights issue of share 

 
In 2007, the cash flow spent on fund-raising activities amounted to 19.80 million Baht in which 48.71 million 

Baht was the dividend payment made according to the Consolidated Financial Statement; and there was a cash-flow 
from short-term loan of 20.95 million Baht obtained from the financial institution; and the cash flow from increase in 
authorized capital of 6.11 million Baht.  

 
At December 31, 2007, the Company’s investment cash inflow was 65.55 million baht which was increased 

from 2006 amount of 20.30 million from the increased of current liabilities. 
 

Resource of capital 
 

The Company had lower Debt to Shareholders’ Equity than the average value. If the suitability of the capital 
structure was taken in account during 2006 and 2007, the Company had Debt to Equity Ratio of 0.36 times and 0.53 
times respectively. It was evident that the Company was able to maintain the ratio of Total Liabilities to Total 
Shareholders’ Equity at the same level; and if compared to the same industrial of the industry thanks to the fact that 
the Company had not had long-term debt. 
 
 

Shareholders’ Equity 
 
On November 13 2006, the Company registered increased authorized capital of 107,000,000 million Baht. in 

total, the authorized capital of the Company stood at 307,000,000 million baht to accommodate the exercise of the right 
under 100,000 units of warrant by the existing shareholders; and to accommodate the exercise of the right under 
7,000,000 units of warrants by directors, executives (who are not the directors of the company), members of the staff 
and the Company’s advisor. 

 
 The warrants for existing shareholders have been issued on April 27, 2007 and will be expired on April 26, 
2011; warrant period is 4 years. Ratio of the exercise is 1 unit warrant: 1 ordinary share at the par value of 1 baht. 
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Warrants holders are able to exercise warrant at last working day of June and December from 2007 to 2011. The last 
exercise date will be April 26, 2011 
 
 The warrants for directors, executives (who are not the directors of the company), employees and company’s 
consultant have been issued on April 27, 2007 and will be expired on February 26, 2010; warrant period is 2 years 10 
months and 3 days Ratio of the exercise is 1 unit warrant: 1 ordinary share at the par value of 1 baht. Warrants holders 
are able to exercise warrant at last working day of February and August from 2007 to 2010. The last exercise date will 
be February 26, 2010 
 
 At December 31, 2007 the Company has paid-up capital as the amount of 201,208,938 shares and existing 
warrant remained amount of 105,791,062 units divided by warrant for existing shareholders 99,992,500 units and 
warrant for directors, executives (who are not the directors of the Company) employee and consultant as 5,798,562 
units 
 

In 2006 and 2007, the Company had retained (earnings) profit of 86.19 million Baht and 101.51 million Baht 
respectively. In 2007, the retained profit increased thanks to the increase in the company’s net operating profit to 49.32 
million Baht; its legal reserve increased 10.01 million Baht; and in 2007 the dividend of 48.70 million Baht  
 

Liabilities  
In 2007, the Company had 117 million Baht of liabilities in the form of working capital with one domestic 

commercial bank comprising 40 million Baht in promissory notes and 30 million Baht at the MLR interest per annum; 
overdraft facility credit line of 20 million Baht and 5 million Baht at the MOR interest per annum; the Guarantee 
Agreement amounting to 2 million Baht; L/C (Letter of Credit) and T/R (Trust Receipt) totaling 10 million Baht; and a 
Forward Contract of 10 million Baht. The above credit line stands surety for the registration of land mortgage together 
with the structure of 52 million Baht; and on 15 August 2006, the Board of Directors discharged the burden of 
guarantee in total in relation to the credit line of 62 million Baht.  However, as at 31 December 2007, the Company has 
only current liabilities from trading, pending expenses and short-terms loan from financial institute. 
 

External Auditor fee 
The Company and its subsidiaries paid external auditor fee in the A/C Period of 2006 totaling 595,000 Baht. 
The Company and its subsidiaries paid external auditor fee in the A/C Period of 2007 totaling 620,000 Baht. 

 In 2007, the Company has not been charged for non audit fee by auditor and auditing company 
 

Factors to have impacts on financial status or future operating results 
 Business expansion project in Vietnam; Eason Urai Paint Company limited has been formed as subsidiary 
company to manufacturing and distributing industrial paint in Vietnam with registered capital 2 million us dollar. This 
project will invest for factory, office building, ware house, machineries, inspection tools, R&D tools and etc. Company’s 
assets would be increased and would be caused of high depreciation from the increased of buildings and equipment 
that may affect to net profit of the Company. 
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Table 1  Balance sheet as at December 31, 2005 – 2007 
Balance Sheet

(Unit : Baht)
Current assets

Cash and cash equivalents 68,572,745.63    12.33% 45,252,582.41    7.89% 65,550,692.48    9.89%
Current investment 100,000,000.00  17.98% 53,824,295.68    9.38% -                  0.00%
Trade account and note receivables, net 135,604,606.51  24.38% 137,203,536.40  23.92% 157,061,869.23  23.70%
Inventories, net 114,913,953.77  20.66% 126,671,851.92  22.08% 164,043,825.54  24.76%
Other current assets 4,925,757.71      0.89% 7,036,051.10      1.23% 6,649,607.63      1.00%
Total current assets 424,017,063.62   76.24% 369,988,317.51   64.51% 393,305,994.88   59.36%

Non-current assets
Long-term investments 980,000.00        0.18% 980,000.00        0.17% 2,940,000.00      0.44%
Property, plant and equipment, net 125,305,811.72  22.53% 196,771,263.42  34.31% 260,510,799.63  39.32%
Land not used in operation 5,671,668.15      1.02% 5,671,668.15      0.99% 5,671,668.15      0.86%
Intangible asset, net 1.00                 0.00% 1.00                 0.00% 1.00                 0.00%
Other non-current assets 199,180.00        0.04% 159,183.66        0.03% 150,603.66        0.02%
Total not-current assets 132,156,660.87   23.76% 203,582,116.23   35.49% 269,273,072.44   40.64%

TOTAL ASSETS 556,173,724.49   100.00% 573,570,433.74   100.00% 662,579,067.32   100.00%
Current liabilities

Short-term loans from financial institution -                  0.00% -                  0.00% 22,949,790.53    3.46%
Trade account payables 110,198,572.21  19.81% 110,253,183.82  19.22% 164,108,035.75  24.77%
One year leasing account payable -                  0.00% -                  764,650.08        
Accrued expenses 23,386,269.81    4.20% 29,708,742.13    5.18% 26,969,599.35    4.07%
Other current liabilities 16,360,979.61    2.94% 12,320,397.01    2.15% 15,027,346.53    2.27%
Total current liabilities 149,945,821.63   26.96% 152,282,322.96   26.55% 229,819,422.24   34.69%

Non-current liabilities
Net liabilities in leasing agreement 599,582.90        

TOTAL LIABILITIES 149,945,821.63   26.96% 152,282,322.96   26.55% 230,419,005.14   34.78%
Shareholder's equity

Registered share capital 200,000,000.00  35.96% 307,000,000.00  53.52% 307,000,000.00  46.33%
Issued and paid-up shares capital

Share capital 200,000,000.00  35.96% 200,000,000.00  34.87% 201,208,938.00  30.37%
Premium on share capital 111,416,500.00  20.03% 111,416,500.00  19.43% 111,416,500.00  16.82%

Retained earnings
Appropriated-legal reserve 750,000.00        0.13% 6,977,350.00      1.22% 10,011,000.00    1.51%
Unappropriated 66,225,279.54    11.91% 79,210,005.10    13.81% 91,498,411.56    13.81%

Minority interest in subsidiary 27,836,123.32    5.00% 23,684,255.68    4.13% 18,025,212.62    2.72%
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 406,227,902.86   73.04% 421,288,110.78   73.45% 432,160,062.18   65.22%
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER' EQUITY 556,173,724.49   100.00% 573,570,433.74   100.00% 662,579,067.32   100.00%

2007 %2005 % 2006 %
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Table 2  Income Statement as at December 31, 2005 – 2007 
Income Statement

(Unit : Baht)
Revenues

Sales 622,131,263.97    99.25% 651,305,708.60  98.09% 694,026,456.41   99.37%
Service 2,045,485.05        0.33% 1,893,101.92      0.29% 1,770,668.50      0.25%
Gain on sale of fixed assets 775,887.78          0.12% 1,006,568.61      0.15% -                   0.00%
Gain on exchange rate 67,593.08            0.01% 882,451.55        0.13% -                   0.00%
Other incomes 1,793,029.41        0.29% 8,891,111.90      1.34% 2,649,560.54      0.38%

TOTAL REVENUES 626,813,259.29     100.00% 663,978,942.58   100.00% 698,446,685.45   100.00%
Cost and expense 0.00%

Cost of sales and services 412,844,529.00    65.86% 446,275,188.41  67.21% 477,147,082.81   68.32%
Gross profit 213,968,730.29     34.14% 217,703,754.17   32.79% 221,299,602.64   31.68%

Selling and administrative expense 105,244,633.31    16.79% 129,242,727.26  19.46% 147,558,910.09   21.13%
Profit before interest expenses and income tax 108,724,096.98     17.35% 88,461,026.91     13.32% 73,740,692.55     10.56%

Interest expense 1,560,072.95        0.25% 509,862.45        0.08% 435,702.21        0.06%
Income tax 30,865,284.27      4.92% 23,086,956.54    3.48% 19,840,976.94    2.84%
Profit before minority interest in subsidiary 10,600,719.65      1.69% 5,652,132.36      0.85% 4,141,956.94      0.59%

Profit from operating activities 65,698,020.11       10.48% 59,212,075.56     8.92% 49,322,056.46     7.06%
NET PROFIT 65,698,020.11       10.48% 59,212,075.56     8.92% 49,322,056.46     7.06%

2007 %2005 % 2006 %

 
 

Remark 

Earning per share (EPS) (Baht/Share)   2006   2007  

Consolidated statement     0.30   0.25 

Separate statement      0.30   0.30 

Fully diluted earning per share (Baht/Share)        

Consolidated statement     0.24   0.20 

Separate statement      -N/A-   -N/A- 
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Table 3  Statement of cash flow as at December 31, 2005 – 2007 
Statement of cahs flow

(Unit : Baht)
Cash flows from operating activities

Net profit 65,697,954.11      59,212,075.56      49,322,056.46      
Items to reconcile net profit to cash

Depreciation 17,861,797.88      21,873,463.76      31,119,180.78      
Amortization of intangible asset 6.00                   -                     
Net profit on minority interest in subsidiary 10,600,719.65      5,652,132.36        4,141,956.94        
Gain on sales of fixed assets (775,887.78)         (1,006,568.61)       (387,294.37)         
Loss on disposal of assets -                     64,498.42            
Loss on declining value of inventories (1,432,381.15)       225,660.85          656,506.57          

Net profit from operations before changes in operating assets and liabilities 91,952,208.71       86,021,262.34       84,852,406.38       
Assets from operating

Trade account and note receivables (43,886,956.96)     (1,598,929.89)       (19,858,332.83)     
Inventories 604,701.83          (11,983,559.00)     (38,028,480.19)     
Other current assets (221,519.25)         (2,110,293.39)       281,578.32          
Other non-current assets 137,987.60          39,996.34            8,580.00             
Trade account payables 8,475,142.77        54,611.61            53,854,851.93      
Accrued expense (8,118,506.87)       6,322,472.32        (2,614,107.58)       
Accrued income tax 1,483,122.99        (3,707,037.10)       1,280,194.80        
Other current liabilities (6,320,839.05)       (333,545.50)         1,426,754.72        

Net cash provided by operating activities 44,105,341.77       72,704,977.73       81,203,445.55       
Cash flows from investing activities

Cash received from investment (100,000,000.00)    46,175,704.32      53,824,295.68      
Cash received from sale of fixed asset 168,224.30          1,072,043.93        431,584.43          
Cash paid to purchase of fixed asset (22,840,285.30)     (93,468,889.20)     (93,394,805.18)     
Others, paid for tax of sale of asset, increase in long term inversment (2,561,830.00)       -                     (1,960,000.00)       

Net cash provided by investing activities (125,233,891.00)    (46,221,140.95)      (41,098,925.07)      
Cash flow from financing activities

Short-loan from financial institution (20,000,000.00)     -                     22,949,790.53      
Cash payment for hire-purchase payable -                     -                     (164,138.94)         
Cash paid for dividend (39,354,000.00)     (49,804,000.00)     (48,706,000.00)     
Cash received from issued ordinary shares 182,791,500.00    -                     6,113,938.00        

Net cash provided by (used in) financing activities 123,437,500.00     (49,804,000.00)      (19,806,410.41)      
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 42,308,950.77       (23,320,163.22)      20,298,110.07       
Cash and cash equivalents, at beginning of year 26,263,794.86       68,572,745.63       45,252,582.41       
Cash and cash equivalents, at end of year 68,572,745.63       45,252,582.41       65,550,692.48       

20072005 2006
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Table 4  Financial raitos as at December 31, 2005 – 2007 

Liquidity ratio
Current ratio times 2.83 2.43 1.71
Quick ratio times 1.36 1.20 0.97
Current cash debt coverage ratio times 0.21 0.48 0.43
Current asset/Total asset times 0.76 0.65 0.59
Non-current asset/Total asset times 0.24 0.35 0.41
Accounts receivable turnover times 5.51 4.85 4.75
Average collection period days 65 74 76
Inventory turnover times 3.61 3.69 3.28
Average sale period days 100 97 110
Accounts payable turnover times 3.90 4.05 3.48
Average payment period days 92 89 104
Cash Cycle days 73 83 82

Profitability ratio
Gross profit margin/Sales and services % 33.86% 31.68% 31.42%
Operating profit margin/Sales and services % 17.00% 11.89% 10.22%
Cash margin return on sales % 41.57% 93.59% 114.22%
Net profit margin % 10.48% 8.92% 7.06%
Net profit margin/Total asset % 13.46% 10.48% 7.98%
Net profit margin/Fixed asset % 49.77% 35.27% 20.86%
Return on equity % 23.33% 14.31% 11.56%

Efficiency ratio
Return on asset % 13.46% 10.48% 7.98%
Return on fixed asset % 63.30% 48.30% 34.02%
Total asset turnover times 1.28 1.18 1.13

Financial policy ratio
Debt equity ratio times 0.37 0.36 0.53
Interest coverage ratio times 49.06 254.71 232.91
Dividend payout ratio % 75.81% 82.26% N/A

2005 2006 2007Financial ratios Unit
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