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สาสนจากประธานกรรมการบริษัท 
 
 
  

 
 

อุตสาหกรรมเคมเีปนดัชนีช้ีวัดที่สาํคัญถึงความเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจ  ทั้งดานการ
สงออกและดานการบริโภคของประชาชนในประเทศ  ตลอดจนการขยายตัวหรือชะลอตัว
ของอุตสาหกรรมหลักๆ อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต  อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส  อุตสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟา  อุตสาหกรรมกอสราง  อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
และอืน่ๆ  เนื่องจากอุตสาหกรรมสีมีสวนเขาไปเกีย่วของอยูแทบทั้งสิ้น 
 
โลกไรพรมแดนทีเ่กิดข้ึนในปจจุบัน  ทําใหการลงทุนทางการเงิน  ทางเทคโนโลยหีรือวัตถุดิบตางๆ สามารถหมุนเวียนไปสูใน
ประเทศทั่วโลกไดงายและรวดเร็วข้ึน  สงผลใหการแขงขันทางธุรกจิมีความรนุแรงมากยิ่งข้ึนเชนกัน  ประเทศไทยของเราไดเผชิญ
กับปญหาจากปจจัยนอกประเทศ เชน ราคาน้ํามัน และ ปจจยัในประเทศ เชน ไขหวัดนก หรือ คลื่นสนึามิ เปนตน  ถึงแมจะประสบ
เหตุการณตางๆ เหลานี้  ประเทศไทยกย็ังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง  ดังเห็นไดจากการเตบิโตของอุตสาหกรรมสีโดยรวม  
ซึ่งบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ไดเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกาะกระแสความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
เหลานั้นดวย  โดยบริษัทมกีารเจรญิเติบโตของการดําเนินงานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
 
บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทของคนไทยทีม่ีประวัติในการดําเนินธุรกิจสีในประเทศมากวา 40 ป  และเปนบริษัท
แรกของคนไทยที่ผลิตสีอุตสาหกรรมเพือ่ทดแทนการนําเขาสีตางชาติ  บริษัทตระหนักดีถึงการแขงขันที่จะทวคีวามรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึนในอนาคต  จึงไดใหความสําคัญกับบุคลากร  เทคโนโลยี และการตลาดแบบสากล  โดยไดสั่งสมบุคลากรที่มปีระสบการณ
ดานสีอุตสาหกรรมอยูเปนจํานวนมาก  และเทคโนโลยีระดับโลก เชน BASF Coatings (Japan),  Origin Electric (Japan) และ  
INX International Ink USA ประกอบเขากับทมีการตลาดที่แข็งแกรงและมีประสบการณ  ทําใหเช่ือไดวาจะสามารถผลิตสินคาทีม่ี
คุณภาพระดับสากลเพื่อสนองตอบความตองการของลกูคาซึ่งสวนใหญเปนลูกคาชาวตางประเทศ  และนับเปนความภาคภูมิใจที่
บริษัทไดเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมสนับสนุนใหกับอุตสาหกรรมหลักๆ ของประเทศ 
 
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรทั้งระบบอยางตอเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันบนเวทีโลก  จึงไดปรับกล
ยุทธและมุงเนนใหเปนผูผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ  มคีวามมั่นคงและแข็งแกรงทางธุรกจิ  มคีวามพรอมและยืดหยุนตอ
การปรับเปลี่ยนการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีความเหมาะสมแกบริษัทมากที่สุด  อีกทั้งมีการตรวจสอบและประเมนิผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ  และมีการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท  ฝายบริหาร และ พนักงานทุกทานที่ไดรวมมือปฏิบัติหนาที่อยางมปีระสิทธภิาพ  และขอขอบคณุ
ทานผูถอืหุนตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายที่ใหความอนุเคราะห  สงเสริมการดําเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด 
 
 
 
 
 
                   นายสนั่น เอกแสงกุล 
                          ประธานกรรมการบริษทั 
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Board of Director 
 
 

 นายสนั่น เอกแสงกุล 
Mr. Sanan  Eksangkul 

ประธานกรรมการบริษัท       
Chairman of Board of Director 

  

 
 

ประธานกรรมการบริหาร 
Chairman of Board of Committee  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 นางสาวเพชรรตัน  เอกแสงกลุ 
Ms. Petcharat  Eksangkul 

กรรมการบริษัท 
Director 

 

 
 

กรรมการบริหาร 
Executive Committee 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 นายสนิท  เอกแสงกุล 
Mr. Sanit  Eksangkul 

กรรมการบริษัท  
Director 

 

 
 

กรรมการบริหาร 
Executive Committee  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 นายวิชยั  เอกแสงกุล 
Mr. Wichai  Eksangkul 

กรรมการบริษัท  
Director 

 

 
 

กรรมการบริหาร 
Executive Committee  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

นางสาวสิรินันท  เอกแสงกุล 
Ms. Sirinan  Eksangkul 

กรรมการบริษัท 
Executive Committee  

 

 

 กรรมการบริหาร 
Executive Committee  
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นางพิสมัย  บณุยเกียรต ิ
Mrs. Pismai  Boonyakiat 

กรรมการ 
Director 

 

 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Chairman of Audit Committee 

 
 
 

 

  
 
 
 

 

นายเจน  วองอสิริยะกุล 
Mr. Jane  Wong-isariyakul 

กรรมการ 
Director 

 

 

 กรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

 
 
 
 

 

  

นายวิเทียน  นิลดํา 
Mr. Vitien  Nildum  

กรรมการ 
Director 

 

 

 กรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

 
 
 
 

 

  

นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง 
Ms. Thipawan  Uthaisang  

กรรมการ 
Director 

 

 

 กรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 
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Management Team 
 
 

 

 

นายสนั่น  เอกแสงกุล 
Mr. Sanan  Eksangkul 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
Chief Executive Officer 

 
 
 
 

กรรมการผูจัดการ 
Managing Director 

 

 

นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล 
Ms. Petcharat  Eksangkul  รักษาการผูจัดการฝายการตลาด 

Acting Marketing Manager 
 
 
 
 

 

  

 

 

นายสนิท  เอกแสงกุล 
Mr. Sanit  Eksangkul  

รองกรรมการผูจดัการ 
Deputy Managing Director  

 
 
 
 

 

  

 

 

นายวิชัย  เอกแสงกุล 
Mr. Wichai  Eksangkul  

รองกรรมการผูจดัการ 
Deputy Managing Director  

 
 
 
 

 
  

 

 

น.ส. สิรินันท  เอกแสงกุล 
Ms. Sirinan  Eksangkul  

ผูจัดการฝายบุคคล 
Human Resources Manager 
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นายวิวัฒน  เอกแสงกุล 
Mr. Viwat  Eksangkul  

ผูจัดการฝายการเงิน 
Financial Manager 

 
 
 
 

 
  

 

 

นายม่ํา  อรรณพพงศ 
Mr. Mum  Annoppong   

ผูจัดการฝายวจิัยและพัฒนาผลิตภณัฑ 
Research & Development Manager 

 
 
 
 

 

  

 

 

นางวิไลวรรณ มติรภานนท 
Mrs. Wilaivan   Midtapanon 

ผูจัดการฝายจัดซือ้ 
Purchasing Manager  

 
 
 
 

 

  

 

 

นางสวางจิตต  เลาหะโรจนพันธ 
Mrs. Sawangjit  Laoharojanaphan

ผูจัดการฝายบัญชี 
Accounting Manager 

 
 
 
 

 
  

 

 

นายจิตติ  เอกแสงกุล 
Mr. Jitti  Eksangkul  

ผูจัดการฝายผลิต 
Production Manager 
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1. บริษัทที่ออกหลักทรพัย 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรพัย  : บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)  
     : Eason Paint Public Company Limited 
 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม ไดแก สีพนรถจกัรยานยนต สพีนพลาสติก 

หมึกพิมพออฟเซท สีเคลือบบรรจภุัณฑ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 
ที่ตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน : เลขที่ 7/1-2 หมู 1 ตําบลพานทอง 
      อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
      โทรศัพท  0-3845-1833 
      โทรสาร  0-3845-1825 
 
ที่ตั้งสํานักงานสาขา  : เลขที่ 312 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 
      แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
      โทรศัพท  0-2579-0501 
      โทรสาร  0-2941-7569 
 
เลขทะเบียนบรษิัท   : 0107574800111 

 

เว็บไซต    : www.easonpaint.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป 
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2. บริษัทยอยและบริษทัรวม 

2.1 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“NTL”) 
   ประเภทธุรกจิ : ผูจัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนต 
   ที่ต้ัง  : 2034/52 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร ช้ัน 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
      แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
      โทรศัพท  0-2716-0095-8 
      โทรสาร  0-2716-0099 
 

2.2 บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด (“OMT”) 
   ประเภทธุรกจิ : เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบ และสีพนพลาสติก 
   ที่ต้ัง  : 121/31 อาคารอาร เอส ทาวเวอร ช้ัน 7 ถนนรัชดาภิเษก 
      แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
      โทรศัพท  0-2642-2131-2 
      โทรสาร  0-2248-8137 

 

3. บุคคลอางอิง 

 3.1      นายทะเบียน   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
       ที่ต้ัง  : อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  ช้ัน 2  
      2/7  หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค)  ถนนวิภาวดีรังสติ 
      แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
      โทรศัพท  0-2596-9000 
      โทรสาร  0-2832-4994 

 3.2    สํานักงานสอบบญัช ี : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากดั 

      ผูสอบบัญชี : นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร  เลขที่ 4996 
         ที่ต้ัง  : 267/1 ถนนประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
      โทรศัพท  0-2587-8080 
      โทรสาร  0-2586-0301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลทั่วไป 
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หนวย: ลานบาท 
งบกําไรขาดทุน ป 2546 รอยละ ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ

รายไดรวม 504.41 100.00% 599.60 100.00% 626.81 100.00%
คาใชจายรวม 408.09 80.90% 501.42 83.63% 518.09 82.65%
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 96.33 19.10% 98.18 16.37% 108.72 17.35%
ดอกเบี้ยจาย 1.26 0.25% 0.39 0.07% 1.56 0.25%
ภาษีเงินได 29.93 5.93% 30.95 5.16% 30.87 4.92%
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 9.89 1.96% 7.17 1.20% 10.60 1.69%
กําไรจากกิจกรรมปกติ 55.25 10.95% 59.66 9.95% 65.70 10.48%
รายการพิเศษ 3.63 0.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
กําไรสุทธิ 58.88 11.67% 59.66 9.95% 65.70 10.48%  

งบดุล ป 2546 รอยละ ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ

สินทรัพยรวม 355.44 100.00% 420.07 100.00% 556.17 100.00%
หน้ีสินรวม 159.40 44.85% 263.13 62.64% 149.95 26.96%
สวนของผูถือหุนรวม 196.04 55.15% 156.94 37.36% 406.23 73.04%  
 ที่มา:  งบการเงินรวมของบริษัท

ขอมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษัท 
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สรุปผลงานสําคัญและการดําเนินงานป 2548 

1. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัท อีซึ่น เพนท โปรดักส จํากัด เปนบริษัท อีซึ่น เพนท 
จํากัด (มหาชน) และไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนมูลคาหุน
ละ 1 บาท ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 7.5 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยการจายหุน
ปนผลรวมกับการเพ่ิมทุนตามสัดสวนรวม 132.5 ลานบาท ซึ่งแบงเปนหุนปนผลจํานวน 109.65 ลานหุน และจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนอีกจํานวน 22.85 ลานหุน เพ่ือขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 3.05 หุนใหม ในราคาหุนละ 
1 บาท  และตอมาในเดือนตุลาคม 2548  บริษัทเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนเปนจํานวน 60 ลานหุน ราคาหุน
ละ 3.00 บาท  เพ่ือระดมเงินทุนไปใชในโครงการขยายธุรกิจและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเปนเงินทุนหมุนเวียน 

2. บริษัทไดรับเงินจากการขายหุนสามัญเพ่ิงทุนหลังหักคาใชจายในการขายหลักทรัพยสุทธิเปนเงิน 171.416 ลานบาท บริษัท
ไดนําเงินดังกลาวไปใชรวม 41.39 ลานบาท บริษัทไดลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบและวิจัย ใน
สายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต สายการผลิตสีพนชิ้นสวนพลาสติก และสายการผลิตหมึกพิมพ รวมถึงการสราง
อาคารสําเร็จรูปเพ่ือขยายพ้ืนที่จัดเก็บสินคา และชําระคืนหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือประโยชนของบริษัทในการประหยัด
ดอกเบี้ยจาย โดยบริษัทจะยังมีวงเงินสินเชื่อที่สามารถนํากลับมาใชไดในอนาคต  

3. ในป 2548 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 626.81 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากป 2547 เทากับ 27.21 ลานบาท   คิดเปน
รอยละ 4.54 โดยรายไดจําหนายสีพนรถจักรยานยนตเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.88 เนื่องจากภาวะราคาน้ํามันสูงข้ึนมาก ผูบริโภคจึง
หันมาใชรถจักรยานยนตแทนรถยนตและทําใหความตองการรถจักรยานยนตภายในประเทศเพิ่มข้ึน ในป 2548 บริษัทมี
รายไดจากการขาย 622.13 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการ 2.05 ลานบาท รายไดจากการขายอื่นๆ ไดแก การ
รับจางผลิตกาวอุตสาหกรรม จํานวน 1.79 ลานบาท และรายไดอื่น ๆ จากการจําหนายทรัพยสินถาวร จํานวน 0.84 ลาน
บาท คิดเปนอัตรารอยละ 0.13  

4. บริษัทมีกําไรติดตอกันต้ังแตป 2542 จนถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากการไดรับความยอมรับและเปนที่รูจักในกลุมลูกคาวา
บริษัทเนนนโยบายการผลิตสีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สามารถผลิตสีไดตามเฉดที่ลูกคาตองการ มีบุคลากรที่มีความ
ชํานาญในการผลิตสีแตละประเภท และมีเครื่องมือทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย และมีความแมนยําสูง มีบริการทางเทคนิคที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทสามารถผลิตสีไดตามมาตรฐานของกลุมอุตสาหกรรมหรือตามขอกําหนดของลูกคา  

5. ในเดือนพฤศจิกายน 2548  บริษัทเริ่มผลิตหมึกพิมพยูวีโดยใชเทคโนโลยีของ INX Corporation Ink Limited ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่ไดผลิตและจําหนายหมึกพิมพยูวีที่ไดรับมาตรฐานในระดับสากล   เพ่ือ
จําหนายใหกับผูผลิตบรรจุภัณฑโลหะ  ทําใหประหยัดเวลา  พลังงาน และลดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตไดมากกวาระบบ
การพิมพเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษัท 



 

          11             รายงานประจําป 2548 
  Annual Report 2005 

 
 

 บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดเริ่มจดทะเบียนกอต้ังบริษัทในป 2508  ภายใตช่ือ บริษัท ผลิตภัณฑสี
อิสาณ จํากัด กอต้ังโดย นายขอ เอกแสงกุล ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณและวิสยัทัศนในดานผลิตภัณฑสีอุตสาหกรรมมาเปน
เวลานาน เพ่ือดําเนินธรุกิจผลิตสทีาอาคาร ตอมาในป 2525 ไดจดทะเบียนเพ่ิมทนุเปน 7.5 ลานบาท เพ่ือขยายสายการผลิตในการ
ประกอบธรุกิจเปนผูผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม รวมถึงการรับจางผลิตงานเฉพาะอื่นๆทีไ่มเกีย่วของกับ Know-How สีที่มีอยู 
เชน สีเคลือบบรรจุภัณฑ หมึกพิมพออฟเซท เปนตน ในป 2532 ไดเปล่ียนชือ่จาก บริษัท ผลิตภัณฑสีอิสาณ จํากัด มาเปน บริษัท 
อีซึ่น เพนท โปรดักส จํากัด และในป 2548 ไดเปล่ียนเปน บริษัท อีซึน่ เพนท จํากัด (มหาชน) และเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเมือ่เดือนตุลาคมในปเดียวกัน 

 บริษัทดําเนินธรุกจิผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม ไดแก สีพนรถจักรยานยนต สพีนพลาสติก สีเคลือบบรรจุภัณฑ และ
หมึกพิมพออฟเซท โดยมีลูกคาหลัก คือ กลุมผูใชสทีี่เปนผูผลิตสินคาตามคําสั่ง หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) 
สวนดานรูปแบบการผลิตและจําหนายสีนั้น บริษัทจะผลิตสีพนรถจกัรยานยนต สีพนพลาสติก ตาม Know-How ที่ไดมาจากการซื้อ
จากเจาของลิขสิทธิ์ การรวมมือทางการคากับกลุมเจาของลิขสิทธิ์ และรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหลูกคาสามารถใชไดกับ
สภาพแวดลอมในประเทศ จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีผานผูจัดจําหนายที่เกีย่วของ และบริษัทยังผลิตสีเคลือบบรรจภุัณฑ หมึก
พิมพออฟเซท ตาม Know-How ของบริษัทที่พัฒนาขึ้นเองจากการวิจัย และประสบการณ จากนัน้จะจําหนายสีใหกับลูกคาผูใชสี
โดยตรง (End User)  ภายใตตราสินคาของตนเอง ไดแก EASON นกอินทรีย นกบนิคู และ Royal Guard เปนตน  

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ 

 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“NTL”) 

 บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมี BASF Coatings Japan ซึ่งเปนเจาของ Know-How สีพน
รถจักรยานยนตและเปนผูจําหนายสีพนรถจักรยานยนตรายใหญรายหนึ่งในญี่ปุน ซึ่งมีฐานลูกคาผูใชสีในประเทศญี่ปุน และ
ประเทศในแถบยุโรปเปนจํานวนมาก ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมด และ Miki (Japan) ซึ่งเปนผูจัดจําหนาย
เคมีภัณฑในประเทศญี่ปุนมานานกวา 300 ป มีเครือขายทางธุรกิจและฐานลูกคาเปนจํานวนมาก ถือหุนในสัดสวนรอยละ 9 ของ
จํานวนหุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทเปนผูผลิตสีพนรถจักรยานยนตในประเทศไทยเพียงรายเดียวใหแก NTL ตาม Know-How ที่ซื้อมา
จาก BASF Coatings Japan จากนั้น NTL ซึ่งเปนผูจัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนตจะจําหนายสีไปยังลูกคาผูใชสีอุตสาหกรรม
ตอไป และในฐานะผูจําหนายสีตาม Know-How ของ BASF Coatings Japan นั้น สงผลให NTL เปนผูจัดจําหนายสีที่ลูกคายอมรบั
ในมาตรฐานและมีฐานลูกคาผูใชสีเปนจํานวนมาก 

 ดวยเหตุนี้ จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหบริษัทมีการตกลงรวมทุนกับ BASF Coatings Japan จัดต้ัง NTL เพ่ือประโยชน
หลักในดานการรักษาสวนแบงในตลาดสีพนรถจักรยานยนต และดานวัตถุดิบพิเศษเฉพาะที่ใชกับสูตรการผลิตสีของ BASF 
Coatings Japan เทานั้น ทั้งนี้ Miki (Japan) เปนเพียงผูถือหุนใน NTL เทานั้น ไมไดมีสวนรวมในดานการตลาดและบริหาร 

 บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด (“OMT”) 

 บริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมี Origin ซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องของการคิดคนและพัฒนาสูตร
การผลิตสีพนพลาสติกสําหรับช้ินสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณสื่อสารตางๆที่มีช่ือเสียงในประเทศญี่ปุน ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนทั้งหมด และ Miki (Thailand) ซึ่งมีจุดแข็งในดานการตลาด (Marketing) มีเครือขายลูกคาทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน และยังเปนผูจัดจําหนายเคมีภัณฑที่อยูในธุรกิจเคมีภัณฑเปนเวลานาน ถือหุนในสัดสวนรอยละ 41 
ของจํานวนหุนทั้งหมด  อยางไรก็ตาม ผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทไมไดถือหุน และไมไดมีสวนในการบริหาร ใน Miki 
(Thailand) ทั้งนี้ บริษัทจะผลิตสีโดยใช Know-How ของ Origin ตามคําสั่งซื้อของ OMT ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
ในการผลิตตามสูตรใหแกบริษัท จากนั้น บริษัทจะจําหนายสีผาน OMT ไปยังฐานลูกคาผูใชสีในเครือขายลูกคาของ Miki 
(Thailand) 

 ดวยเหตุนี้ บริษัทรวมทุนกับ Origin และ Miki (Thailand) จัดต้ัง OMT เพ่ือประโยชนหลักในดานการรักษาสวนแบงใน
ตลาดสีพนพลาสติกจากฐานลูกคาของ Miki (Thailand) ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และดานวัตถุดิบพิเศษเฉพาะ ที่ใชกับสูตร
การผลิตสีของ Origin เทานั้น 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 



 

          12             รายงานประจําป 2548 
  Annual Report 2005 

 
 

สรุปผลิตภัณฑและลิขสิทธ์ิทั้งหมดที่บริษัทมี 

 

ผลิตภัณฑ เจาของลิขสทิธ์ิ รายละเอียด ตราสินคา 
สีพนรถจักรยานยนต BASF บริษัทซื้อ Know-How สีพนรถจักรยานยนตทั้งหมด

จาก BASF Coatings Japan โดยบริษัทตองจาย
คาลิขสิทธิ์ในอัตราที่ระบุตามสัญญาจากยอดจําหนาย
สีผาน NTL ที่เปนผูจัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนต
ใหบริษัท 

“NOF” 

สีพนพลาสติก 
 

Origin บริษัทมีการรวมทุนกับ Origin และ Miki (Thailand) 
กอต้ัง OMT เพ่ือให OMT สั่งซื้อสีจากบริษัทจะผลิตสี
ตาม Know-How ของ Origin โดยบริษัทไมตองซื้อ 
Know-How  

“Origin, Eason” 

สีเคลือบบรรจุภัณฑ  บริษัท บริ ษัทผลิตสีตาม  Know-How ที่บริ ษัทวิจัยและ
พัฒนาขึ้น จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีโดยตรงไปยัง
ลูกคาผูใชสี 

“Eason” 

หมึกพิมพออฟเซท  ไดแก 
หมึกพิมพออฟเซทสําหรับ
งานโลหะ และงานกระดาษ 
 

บริษัท บริ ษัทผลิตสีตาม  Know-How ที่บริ ษัทวิจัยและ
พัฒนาขึ้น จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีโดยตรงไปยัง
ลูกคาผูใชสี 

“นกบินคู” 

หมึกพิมพออฟเซทพิเศษ INX บริษัทเปนผูผลิตและผูจัดจําหนายหมึกพิมพยูวีของ 
INX ในประเทศไทยเพียงผูเดียว 

“INX” 

สีเรือ BASF บริษัทไดรับเทคโนโลยีการผลิต โดยไมมีคาใชจาย “NOF” 

สีพนตูคอนเทนเนอร Mitsui ซื้อ Know-How และปจจุบันสัญญาซื้อ Know-How 
หมดอายุ 

“Mitsui” 

สีรถไฟ บริษัท บริษัทมีการพัฒนา Know-How เอง “Eason” 

สีฝุน Kawakami ซื้อ Know-How และปจจุบันสัญญาซื้อ Know-How 
หมดอายุ 

“Kawakami” 

สีนํ้า สีนํ้ามัน  บริษัท บริษัทมีการพัฒนา Know-How เอง “Eason”,  
“นกอินทรีย. 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

 โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2546-2548 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท
รายละเอียดรายได ป 2546 รอยละ ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ

รายได
รายไดจากการขายและบริการ 503,943.20             99.91% 598,515.04             99.82% 625,969.78             99.87%

รายไดจากการขายสีอุตสาหกรรม 500,833.34           99.29% 595,643.10           99.34% 622,131.27           99.25%
สีพนรถจักรยานยนต 316,835.58           62.81% 380,939.32           63.53% 399,527.83           63.74%
สีพนพลาสติก 89,761.85            17.80% 106,072.62           17.69% 102,917.23           16.42%
หมึกพิมพออฟเซท 49,024.35            9.72% 55,555.62            9.27% 64,561.48            10.30%
สีเคลือบบรรจุภัณฑ 44,653.05            8.85% 52,477.88            8.75% 54,100.43            8.63%
ผลิตภัณฑอื่นๆ 558.51                0.11% 597.66                0.10% 1,024.30              0.16%

รายไดจากการบริการ 2,039.26              0.40% 2,352.99              0.39% 2,045.49              0.33%
รายไดจากการขายอื่นๆ 1,070.60              0.21% 518.95                0.09% 1,793.03              0.29%

รายไดอ่ืนๆ 469.53                    0.09% 1,086.19                 0.18% 843.47                    0.13%
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 127.92                0.03% 1,028.34              0.17% 775.89                0.12%
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 341.61                0.07% 57.85                  0.01% 67.58                  0.01%
สวนแบงในผลกําไรสุทธิในบริษัทยอย -                     0.00% -                     0.00% -                     0.00%

รวมรายได 504,412.73             100.00% 599,601.23             100.00% 626,813.26             100.00%
กําลังการผลิต 4,000                      ตัน/ป 4,800                      ตัน/ป 4,900                      ตัน/ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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1. ความเสีย่งจากการพึ่งพิง Know-How ผูจัดจําหนาย และฐานลูกคาจากคูคา 

 บริษัทผลิตสีพนรถจักรยานยนตโดยใช Know-How ของ BASF Coatings Japan และจําหนายทั้งหมดผานผูจัดจําหนาย 
คือ NTL (บริษัทยอย) ใหกับกลุมผูผลิตสินคา OEM สําหรับสีพนพลาสติกจะผลิตโดยใช Know-How ของ Origin และจําหนาย
ทั้งหมดผานผูจัดจําหนาย คือ OMT (บริษัทที่เกี่ยวของ) ใหกับฐานลูกคาของ Miki (Thailand) ซึ่งเปนผูรวมทุนใน OMT ดวย ซึ่งใน
ป 2547 และป 2548 บริษัทมีสัดสวนมูลคาการจําหนายผานผูจัดจําหนายรอยละ 81.22 และรอยละ 80.16 ของรายไดขายทั้งหมด
ตามลําดับ จะเห็นไดวารายไดจากการขายสีอุตสาหกรรมสวนใหญเปนการจําหนายสีที่ใช Know-How ของ BASF Coatings 
Japan และ Origin ผานผูจัดจําหนาย  นอกจากนี้ ในการใช Know-How จาก BASF Coatings Japan และ Origin ในการผลิต 
บริษัทจะตองใชวัตถุดิบเฉพาะที่เปนความลับทางการคา ที่ตองซื้อจากผูจัดจําหนายที่ไดรับการยอมรับจากเจาของ Know-How 
เทานั้น ดังนั้น หาก BASF Coatings Japan และ/หรือ Origin หันมาลงทุนในอุตสาหกรรมสีเอง หรือบริษัทไมสามารถจําหนายสีไป
ยังฐานลูกคาของคูคา อาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญได 

 บริษัทใช Know-How จากตางประเทศในการผลิตสีเพ่ือจําหนายไปยังกลุมผูใชสีในประเทศ เนื่องจากเปน Know-How การ
ผลิตสีที่มีช่ือเสียง และไดรับการยอมรับในระดับสากล อยางไรก็ตาม การใช Know-How จากตางประเทศจะตองมีการปรับการใช
งานเพ่ือใหเขากับสภาพแวดลอมในประเทศไทยซึ่งแตกตางจากสภาพแวดลอมในประเทศของเจาของ Know-How โดยอาศัยการ
วิจัย พัฒนา และความชํานาญทางธุรกิจในประเทศ นอกจากนี้ ในการจําหนายและการใหบริการหลังการขาย ยังคงตองอาศัย
บุคลากรคนไทยที่มีความชํานาญและสามารถประสานงานกับลูกคาคนไทยไดดีกวาบุคลากรชาวตางประเทศ ซึ่งบริษัทมีทั้งความ
เขาใจและความชํานาญในธุรกิจ และสามารถตอบสนองตอความตองการใชสีของลูกคาในประเทศไดดีกวา ตัวอยางเชน บริษัท
สามารถใหคําแนะนําแกลูกคาในการใชสีในสภาพแวดลอมในประเทศไทยที่มีความชื้นสูงกวาประเทศญี่ปุน  

2. ความเสีย่งดานความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

บริษัทใชเคมีภัณฑเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตสี ไดแก ผงสี เรซิ่น ตัวทําละลาย(Solvent) ซึ่งผงสีและเรซ่ินที่เปนวัตถุดิบ
เฉพาะ มีบางสวนตองนําเขาจากตางประเทศ และซ้ือผานผูจัดจําหนายวัตถุดิบ จึงทําใหบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบทั้งในรูปสกุลเงิน
บาท และสกุลเงินตางประเทศ ในป 2547 และป 2548 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายหรือผูนําเขา คิดเปนรอย
ละ 87.32 และรอยละ 88.97 ของยอดซื้อวัตถุดิบ ตามลําดับ และบริษัทนําเขาวัตถุดิบเอง ประมาณรอยละ 12.68 และรอยละ 
11.03 ของยอดซื้อวัตถุดิบ ตามลําดับ จึงอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
นอกจากนี้ ราคาเคมีภัณฑบางสวนจะปรับตัวตามราคาน้ํามันในป 2547 และป 2548 บริษัทมีอัตราสวนคาวัตถุดิบทั้งสิ้นตอตนทุน
ขาย เทากับรอยละ 98.46 และรอยละ 91.48 ตามลําดับ ดังนั้น หากราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและมี
นัยสําคัญ อาจจะสงผลตอตนทุนขาย และผลประกอบการของบริษัทได 

3. ความเสีย่งจากการสั่งซ้ือวัตถุดิบเฉพาะจากผูจดัจําหนายนอยราย 

บริษัทมียอดสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนรถจักรยานยนตและสีพนพลาสติกจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบใน
ประเทศ 2 ราย วัตถุดิบเฉพาะดังกลาว เปนวัตถุดิบสําคัญซึ่งมีสูตรเปนความลับทางการคาตาม Know-How ที่บริษัทใชในการผลิต 
ซึ่งสูตรลิขสิทธิ์การผลิตสีนี้เปนสวนสําคัญในธุรกิจสีอุตสาหกรรม ในป 2547 และป 2548 มูลคาการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
จากผูจัดจําหนายทั้งสอง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 23.91 และ 24.84 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ตามลําดับ จึงอาจ
ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากหากผูจัดจําหนายรายใหญดังกลาวยกเลิกการจัดสงวัตถุดิบใหแกบริษัท หรือไมสามารถจัดสงวัตถุดิบ
ไดตรงตามเวลาที่กําหนด 

อยางไรก็ตาม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนรถจักรยานยนต บริษัทไดทําการคากับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
ในประเทศรายดังกลาวมาเปนเวลานาน โดยมีการทําสัญญาระหวางบริษัทและผูจัดจําหนาย เพ่ือใหผูจัดจําหนายสามารถจัดหา
วัตถุดิบเฉพาะตามสัญญาตรงตาม Know-How ทั้งนี้ หากผูจัดจําหนายวัตถุดิบเฉพาะตามสัญญารายดังกลาวไมสามารถจัดสง
วัตถุดิบใหแกบริษัทได หรือไมสามารถจัดสงไดตรงตามเวลาที่กําหนด บริษัทสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะดังกลาวจาก BASF 
Coatings Japan เพ่ือนําเขาวัตถุดิบมาใชในการผลิตและสามารถสงสีใหลูกคาตามคําสั่งซื้อได แตอยางไรก็ตามตนทุนวัตถุดิบ
เฉพาะนําเขาจะสูงกวาตนทุนวัตถุดิบเฉพาะภายในประเทศ และอาจทําใหตนทุนการผลิตสีพนรถจักรยานยนตของบริษัทสูงข้ึน 

ปจจัยความเสี่ยง 
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สําหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนพลาสติก บริษัทสั่งซื้อจาก OMT ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท 
และ Origin เปนผูคิดคนและพัฒนาสูตรการผลิตสีที่มีช่ือเสียง และเปนผูผลิตสีอุตสาหกรรมรายใหญของโลก และ Miki (Thailand) 
ที่เปนผูจัดจําหนายเคมีภัณฑอยูในธุรกิจมาเปนเวลานานจึงมีเครือขายลูกคาจํานวนมาก ทั้งนี้ OMT เปนทั้งผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
และเปนผูจัดจําหนายสีพนพลาสติกใหลูกคาผูใชสีตอไป ดังนั้น OMT จึงตองพ่ึงพาบริษัทเชนกัน เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตสีพน
พลาสติกให OMT เพียงรายเดียว   

4. ความเสีย่งจากการเปดเสรทีางการคา  

การเปดเสรีทางการคาในตลาดสีอุตสาหกรรม อาจทําใหเกิดการนําเขาสีอุตสาหกรรมจากตางประเทศที่มีราคาขายต่ํากวา
ภายในประเทศ เชน สีอุตสาหกรรมนําเขาจากประเทศจีน ไดแก หมึกพิมพ เปนตน นอกจากนี้ คูแขงรายใหมในตลาดสี
อุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น เนื่องจากตลาดสีอุตสาหกรรมภายในประเทศยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก เพราะสีอุตสาหกรรมเปน
องคประกอบของสินคาในหลายอุตสาหกรรม และผูประกอบในแตละอุตสาหกรรมเริ่มใหความสําคัญในดานบรรจุภัณฑของสินคา 
ซึ่งจะตองใชสีในการเพิ่มมูลคาของสินคาของตน การแขงขันที่สูงข้ึนอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของรายไดของบริษัทใน
อนาคต 

อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาผูใชสีของบริษัทนั้น มีความตองการสีที่เหมาะสมกับสภาพการใชงานจริงของลูกคาแตละราย 
ดังนั้น ผูผลิตสีอุตสาหกรรมจะตองปรับปรุงสูตรเพ่ือใหผานการพิจารณาจากลูกคาวาสามารถผลิตสีไดตามขอกําหนด เพ่ือนําไปใช
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของลูกคา ซึ่งขอกําหนดของลูกคา ไดแก คุณสมบัติการใชงานที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกคาแตละ
ราย ขอจํากัดในการเลือกใชวัตถุดิบที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน การใชวัตถุดิบที่ปลอดสารโลหะหนัก เปนตน แมวาสี
อุตสาหกรรมที่นําเขาจากตางประเทศอาจจะมีขอไดเปรียบดานราคา แตราคาไมใชเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกใชของลูกคา 
การเขามาแขงขันของผูผลิตสีอุตสาหกรรมทําไดไมงายนัก ผูผลิตจะตองไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักจากลูกคาเปนสําคัญ และ
ตองมีความรวมมือกันระหวางผูผลิตสีอุตสาหกรรม และลูกคาที่ตองใชสีเปนสวนประกอบสินคา ผูผลิตสีอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน
สวนใหญตองพ่ึงพาสูตรลิขสิทธิ์และวัตถุดิบเฉพาะในการผลิตสีซึ่งเปนความลับทางการคา และการขยายชองทางการจําหนายทําให
ผูผลิตสีในประเทศตองรวมทุนกับตางประเทศและสงผลใหผูผลิตสีเปนที่ยอมรับของลูกคา  

5. ความเสีย่งจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต  

 รายไดจากการขายสีอุตสาหกรรมหลักของบริษัทมาจากการผลิตและจําหนายสีพนรถจักรยานยนต และสีพนพลาสติก
สําหรับช้ินสวนยานยนต โดยในป 2547 และป 2548 บริษัทมีรายไดจากขายสีดังกลาว ประมาณรอยละ 69.53 และรอยละ 69.79 
ของรายไดขายทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งไดรายไดดังกลาวจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการเพิ่ม
สายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต เพ่ือขยายฐานลูกคาและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มีเปาหมายใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชีย (Detroit of Asia) จึงทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการ
พ่ึงพิงอุตสาหกรรมยานยนต 

 อยางไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกคาผูใชสีจะไมเปล่ียนยี่หอสีจากเดิมที่ตนเคยใชอยูเนื่องจากมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงสูง 
(Switching Cost) และตนทุนสีเมื่อเทียบกับตนทุนสินคาคิดเปนสัดสวนที่นอยมาก เชน ตนทุนสีเทียบกับตนทุนรถยนตทัง้คนั ผูใชสี
จึงจะเลือกใชสีที่ตนใหการยอมรับ และไมเสี่ยงที่จะเปล่ียนไปใชสีที่ไมเปนที่รูจักหรือไมเปนที่ยอมรับแมสีดังกลาวจะที่มีราคาขายที่
ตํ่ากวา ดังนั้น ฐานลูกคาผูใชสีของ BASF Coatings Japan จะยังคงใชสีของ BASF Coatings Japan อยู นอกจากนี้ บริษัทยังให
ความสําคัญในการผลิตและจําหนายสีที่ผลิตโดยใช Know-How ที่บริษัทพัฒนาขึ้น และตราสินคาของบริษัท พรอมทั้งขยายฐาน
ลูกคาของบริษัทเอง 

6. ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

เนื่องจากลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมตอเนื่อง บริษัทจึงตองมีการควบคุมกระบวนการผลิตสี
ใหเปนไปตามมาตรฐานของกลุมอุตสาหกรรมหรือตามขอกําหนดของลูกคาเปนหลัก เชน หากลูกคาใหความสําคัญเรื่องการรักษา
สิ่งแวดลอม บริษัทตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมดวย  เพราะสีเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑของ
ลูกคาดวย ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ทําใหบริษัทตองพยายามพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา หากลูกคาผูใชสีเปล่ียนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ เชน การเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชในการผลิตของลูกคาจาก

ปจจัยความเสี่ยง 
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โลหะ มาเปนกระดาษ หรือการลดการใชทินเนอรในผลิตภัณฑของลูกคา ตลอดจนการเปลี่ยนสูตรการผลิตเปนสูตรน้ํา (Water 
Borne) และการใชสารเคมีชนิดใหมๆ เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญดังกลาวอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได  

 อยางไรก็ตาม โดยปกติแลวลูกคาผูใชสีจะเปนผูผลิตที่มีการวางแผนในสายการผลิตระยะยาว และไมคอยมีการเปลีย่นแปลง
สายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญบอยครั้ง เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต หรือเทคโนโลยีขนาดใหญแตละครั้ง
จะตองใชเงินลงทุนสูง  นอกจากนี้ บริษัทจะมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการผลิตสินคาของลูกคา โดยบริษัทยังไดมี
สวนรวมในการวางแผนการผลิตในระยะยาวของลูกคาดวย จึงทําใหบริษัทสามารถประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคนิค
การผลิต และปรับแผนการลงทุนของบริษัทเพ่ือใหเกิดความสอดคลองในการผลิต ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได  

7. ความเสีย่งจากการที่บริษทัมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50 

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชน กลุมตระกูลเอกแสงกุลซึ่งเปนกลุมผูบริหารมีอํานาจควบคุมในบริษัท
จะยังคงมีสัดสวนการถือหุนสูงกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดหรือรอยละ 67.48 ซึ่งทําใหกลุมผูถือหุนราย
ใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงต้ังกรรมการหรือการขอมติที่ตองใช
เสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยความเสี่ยง 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

หลักทรพัยของบริษทั 

 บริ ษัทมีทุนจดทะ เบียนและ เรี ยกชํ าระแล วทั้ ง สิ้ น  200 ล านบาท  แบ ง เปน หุ นสามัญจํ านวน  200 ล านหุ น  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ผูถือหุน 

 รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2548 มีดังนี้ 

 

1 บริษัท เอกแสง โฮลด้ิงส จํากัด1 และกลุมเอกแสงกุล2 134,960,001                     67.48%
2 Credit Suisse Singapore Trust Account Client 5,000,000                        2.50%
3 บจ.แม็กซประกันชีวิต โดย บลจ.นครหลวงไทย 3,883,700                        1.94%
4 กองทุนเปด แมกซบาลานซ 1,186,100                        0.59%
5 กองทุนเปด แมกซหุนทุน 1,105,800                        0.56%
6 ผูถือหุนรายยอย 53,864,399                       26.93%

200,000,000                         100.00%

จํานวนหุน รอยละ

รวม

รายชื่อผูถือหุนลําดับที่

 
 

นโยบายการจายปนผล 
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย
แลวของกลุมบรษัิท หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของกลุมบริษัท
อยางมีนยัสําคัญ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจยัตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอง
ของบริษัท การขยายธุรกจิ และปจจัยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตน จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน และ/หรือความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
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โครงสรางการจัดการ 

ฝายการเงิน

สวนวิจัยและพัฒนา แผนกจัดซื้อ แผนกบัญชี แผนกบุคคล
หมึกพิพม (เสนานิคม) การเงิน (เสนานิคม)

สวนวิจัยและพัฒนา แผนกจัดซื้อ แผนกบัญชี แผนกควบคุม แผนกบุคคล แผนก
สีพนมอเตอรไซด (พานทอง) ตนทุน คุณภาพหมึกพิมพ (พานทอง) ควบคุมระบบ

สวนวิจัยและพัฒนา แผนกผลิต แผนกฝกอบรม
สีเคลือบบรรุจภัณฑโลหะ สีพนมอรเตอรไซด และพัฒนา

สวนวิจัยและพัฒนา แผนกบริการ แผนกควบคุมคุณภาพ
สีพนพลาสติก งานขาย สีพนมอรเตอรไซด

แผนกผลิตสีเคลือบ
บรรจุภัณฑโลหะ

แผนกคลังสินคา แผนกควบคุมคุณภาพ
และขนสง สีเคลือบบรรจุภัณฑโลหะ

แผนกผลิต
สีพนพลาสติก

แผนกควบคุม
คุณภาพสีพนพลาสติก

แผนกควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

สวนพัฒนาระบบ

รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน

แผนกธุรการ

แผนก ICT

ฝายผลิต

แผนกผลิตหมึกพิมพ

สวนการขาย

แผนกขาย

ฝายบัญชี ฝายสํานักงานและบริการ

สวนความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

สวนซอมบํารุง

สวนสํานักงาน

แผนกวิศวกรรม

แผนกซอมและสราง

ฝายการตลาด

สวนวิจัยตลาด
และสงเสริมการขาย

สวนตนทุน

ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายจัดซื้อ

มาตรฐาน

ฝายบุคคล

หกดหก 

หกดหก 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
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คณะกรรมการของบริษัท  
 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายช่ือคณะกรรมการแตละชุด และขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษทั 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ดังนี้  

  ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 

2. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ 

3. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล กรรมการ 

4. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการ 

5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล กรรมการ 

6. นางพิสมัย บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7. นายวิเทยีน นิลดํา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

8. นายเจน วองอิสรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

9. นางสาวทิพวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 นายสนิท เอกแสงกุล หรือนางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล หรือนายสนั่น เอกแสงกุล หรือนายวิชัย เอกแสงกุล หรือนางสาว
สิรินันท เอกแสงกุล กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมอีํานาจและหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบรษัิท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถอืหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้ 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน  4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้น 
จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
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บริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวหรือเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
เพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือ
รับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือเพ่ือ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําข้ึน หรือถือหุนหรือ
หุนกูเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่นิยามไว
ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรอืคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวหรือเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน เชน ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ 

2. คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ดังนี้  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล กรรมการบริหาร 

3. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการบริหาร 

4. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการบริหาร 

5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล กรรมการบริหาร 

6. นายม่ํา  อรรณพพงศ กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของ
บริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดย
สรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมตขิอง
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการ
ดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงต้ังบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน วัตถุดิบ 
เครื่องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 30 ลานบาท  

5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน การ
ค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท  

7. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่นๆ  

8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง 
คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง 

9. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้น ๆ ไดเห็นสมควร 

10. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 

ทั้งนี ้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรอืบุคคลทีอ่าจ
มีความขัดแยง มีสวนไดเสยี หรอือาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรรม
การบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถอืหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาและอนมุัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบรษัิทหรือบริษัท
ยอยหรือกฎหมายที่เกีย่วของกําหนด (แลวแตกรณี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มกีารกําหนดขอบเขต
อํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน เชน ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ 
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3. คณะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. นางพิสมัย บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวิเทยีน นิลดํา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเจน วองอิสรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวทิพวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการ
รายงานตอคณะกรรมการดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานํา
ถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ
ของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวน
รวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการ
วิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง 
ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
7.3) เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
7.5) รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระ
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบ
สําเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวม
หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท  ไมเปนลูกจัง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชน กรรมการผูจัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัท ไมสามารถเปนกรรมการ
ตรวจสอบได เนื่องจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหาร เปนตน 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  ไมมีผลประะโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนใน
ระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา 
การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกลาว 

ความเปนอิสระ 

1. ความเห็นที่เปนอิสระ หมายความวา การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
ไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 
รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

2. กรณีที่ถือวาปฏิบัติภารกิจโดยขาดความเปนอิสระ เชน กรรมการตรวจสอบอยูภายใตอิทธิพลของกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร เจาหนาที่ของบริษัท เปนตน ไมวาจะดวยความคุนเคย ความเกรงใจ หรือดวยเหตุผลใดๆ ที่สงผลใหการปฏิบัติภารกิจ
เปนไปตามความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานั้น จนทําใหเกิดเหตุการณ ดังนี้ 

2.1) ละเวนไมปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.2) ยอมรับขอเสนอหรือกระทําการใดๆ ในสิ่งที่ไมควรกระทําและมีผลทําใหบริษัทและผูถือหุนเสียหาย หรือ
สูญเสียผลประโยชนที่ควรจะไดรับ 

2.3) ไมแสดงความเห็น หรือไมเสนอรายงานตอคณะกรรมการ หรือตอผูถือหุนอยางตรงไปตรงมา 

2.4) ไมมีการประสานงาน ปรึกษาหารือ หรือไมใหความรวมมือกับกรรมการ ฝายบริหาร หรือเจาหนาที่ของบริษัท
ที่ตนปฏิบัติภารกิจอยู 

3. รายการที่อาจถือวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

4. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบที่กระทํากับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายสินคาหรือบริการตามเงื่อนไข ดังนี้ 

4.1) การไดมาหรือจําหนายสินคาหรือบริการนั้น อยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจปกติและเปนเง่ือนไขการคา
โดยทั่วไปที่กําหนด โดยมีหลักเกณฑชัดเจนและเปนที่เปดเผย 
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4.2) ราคาสินคาหรือบริการ เทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น 

5. ความชวยเหลือทางการเงินที่กรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบไดรับจากบริษัท บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่เปนธุรกิจปกติในฐานะเปนสถาบันการเงิน 

6. รายการใดๆ ที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดดําเนินการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯที่เกี่ยวของแลว
รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด 

 

4. คณะผูบริหาร 

 คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 9 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. นายสนั่น  เอกแสงกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. 

 

นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการฝายการตลาด (รักษาการ) 

3. นายสนิท เอกแสงกุล รองกรรมการผูจัดการ 

4. นายวิชัย เอกแสงกุล รองกรรมการผูจัดการ 

5. นายวิวัฒน  เอกแสงกุล ผูจัดการฝายการเงิน 

6. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล ผูจัดการฝายบุคคล 

7. นายมํ่า อรรณพพงศ ผูจัดการฝายวจัิยและพัฒนา 

8. 

 

นางสวางจิตต  เลาหะโรจนพันธ ผูจัดการฝายบัญช ี

ผูจัดการฝายสํานักงานและบริการ 
(รักษาการ) 

9. นางวิไลวรรณ มิตรภานนท ผูจัดการฝายจัดซื้อ 

10. นายจิตติ  เอกแสงกุล ผูจัดการฝายผลิต 
 

การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดย
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้  

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวา หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือ
หุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกต้ังกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน 
ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
 กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่งเกีย่วกับการดําเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทีส่ําคัญไดดังนี้ 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตาง ๆ ไมวาภายใน
และภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท 
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การติดตอเรื่องบัญชีเงินฝาก
กับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท 

8. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก
พนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

9. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพน
จากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทยกเวน
พนักงานระดับผูบริหาร 

10. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท 
และเพ่ือรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 
ทั้งนี ้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผดิชอบของกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ

หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจดัการสามารถอนมุัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสยี หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่นิยามไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดงักลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรรมการบริษัท และ/หรือทีป่ระชุมผูถอืหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท
หรือบริษัทยอยหรือกฎหมายทีเ่กีย่วของกําหนด (แลวแตกรณี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจทีม่ีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจนเชน ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ 

 

 

 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 



 

          26             รายงานประจําป 2548 
  Annual Report 2005 

 
 

5. คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 

5.1 คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน 

ป 2546 ป 2547 ป 2548 คาตอบแทน 

กรรมการบริษทั จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน   
(บาท) 

จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน   
(บาท) 

จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน    
(บาท) 

 เบ้ียประชุมกรรมการ* -0- -0- -0- -0- 9 570,000.00 

หมายเหตุ    * ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทมหาชนครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ที่ประชุมมีมติใหกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1. คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 10,000 บาท/คน/ครั้ง 
 กรรมการบริษัท 5,000 บาท/คน/ครั้ง 

2. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
 กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/ครั้ง 

ทั้งนี้ ป 2548 บรษัิทมีการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง 

 

 

5.2 คาตอบแทนอื่น  

 -ไมม-ี 

 

6. การกํากับดูแลกิจการ  

บริษัทไดกําหนดนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้บริษัทไดนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ขอ มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพ่ือใหการ
บริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันจะเปนการใหความคุมครอง และเพ่ิมความ
เช่ือมั่นแกผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหที่ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาโดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 บริหารงานดวยความระมัดระวัง และรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

ป 2546 ป 2547 ป 2548 คาตอบแทน 

ผูบริหาร จํานวน
ราย (คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ราย (คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ราย (คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

 เงินเดือนและโบนัส  6 15,403,183.00 6 21,996,178.85 10 24,759,268.00 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
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 ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอและเพียงพอแกสาธารณะ ผูถือหุน และ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมี
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด 

 ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 
 การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และตองดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุนและผู

มีสวนไดเสียทุกกลุม 

2) สิทธิของผูถือหุน บริษัทจะใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังตอไปนี้ 
 สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัท  
 สิทธิในการออกเสียง 
 สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม  โดยผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและ

พึงได 

3) สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 พนักงาน: บริษัทไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย และให

ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
 คูคา: บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 

และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงเกี่ยวกับการกูยืมอยางเครงครัด 
 ลูกคา: บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการ รวมทั้งมีมาตรการใน

การเก็บรักษาความลับของลูกคา และมีบุคลากรที่ทําหนาที่รับคํารองเรียนของลูกคา 
 คูแขง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ

ที่ไมสุจริตเพ่ือกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันที่ไมเปนธรรม หรือทําลายคูแขงขัน 
 ชุมชน: บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องใช

อุปกรณในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือปองกันสภาพแวดลอมจากมลภาวะที่อาจเกิดข้ึน 

4) การประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมแตละครั้ง  ผูถือหุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกบริษัทได นอกจากนั้น

หลังจากที่บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะจัดใหมีประธานคณะกรรมการ ตัวแทนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมประชุมเพ่ือตอบขอซักถามตางๆ  เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตองเหมาะสม 

5)  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด (หรือใหความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการตามบทบาทหนาที่ ใหเปนไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุด
ใหแกผูถือหุน มีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยดูแลรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และเปดเผยขอมูล
ของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง และครบถวน 

 
 

6) ความขัดแยงทางผลประโยชน 
ในการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม

อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก ซึ่งมาตรการในการอนุมัติรายการระหวางกัน ตลอดจนกําหนด
นโยบายและแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง
ที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548  

7) จริยธรรมธุรกิจ 
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บริษัทไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานเพื่อใหผูที่
เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่  

8) การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทไดแตงต้ังกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียว หรือกลุม

เดียว โดยกําหนดใหมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและสรางกลไกการตรวจสอบและถวงดุล 

9) การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทแยกหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการออกจากกัน โดยมิใหบุคคลคนเดียวดํารง

ตําแหนงทั้งสองควบคูกัน ทั้งนี้ ก็เพ่ือเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับ,ดูแลและการบริหารงานประจํา 
นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และมีการถวงดุลในกิจการที่สําคัญซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งอํานาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่
ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัท  

10)  คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร  
  คาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายสวนคาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดซึ่งสอดคลอง
กับหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับบริหารแตละทาน  

11) การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร 

1. บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานที่รูขอมูลหามนําขอมูลไปเปดเผย
ยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของ 

2. ผูบริหารของบริษัทที่ไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวกอนที่จะเปดเผยสู
สาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเปดเผยสู
สาธารณชน 

3. เมื่อหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและ
ผูบริหารมีหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทตามมาตรา 59 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายการถือหลักทรัพย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และไดกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมถึงไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผยจนอาจทําให
บริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนอักษร การ
ภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพันสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออกแลวแตกรณี เปนตน  

12) การประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน และ

กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพ่ิมเติมใหที่ประชุมพิจารณาได รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผย และ
ตรงไปตรงมา โดยบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 

ทั้งนี้ เริ่มนับต้ังแตแปรสภาพเปนบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2548 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้ 
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

รายชือ่คณะกรรมการ ครั้งที่ 1 
17 มี.ค. 

48 

ครั้งที่ 2 
29 มี.ค. 

48 

ครั้งที่ 3 
27 พ.ค. 

48 

ครั้งที่ 4 
5 ส.ค. 48 

ครั้งที่ 5 
5 ต.ค. 48 

ครั้งที่ 6 
11 พ.ย. 

48 
1. นายสนั่น  เอกแสงกุล       
2. นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล       
3. นายสนิท  เอกแสงกุล       
4. นายวิชัย  เอกแสงกุล       
5. นางสาวสิรินันท  เอกแสงกุล       
6. นางพิสมัย  บุณยเกียรติ       
7. นายวิเทียน  นิลดํา       
8. นายเจน  วองอิสริยะกุล     - -  
9. นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง       

13) คณะอนุกรรมการ 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป เพ่ือชวยในการตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยกําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยที่คณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ต้ังแตไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวทั้งสิ้น 5 ครั้ง  

14) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ โดย

ไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ
บริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุล
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  

นอกจากนั้นบริษัทจะจัดใหมีสวนงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และดําเนินการให
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงินประจําป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีคูมือการตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

 

15) รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งงบการเงิน และ

สารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําปของบริษัท  

16) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารเปดเผยขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง

และเชื่อถือได โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบกับบริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย 
นอกจากนั้นบริษัทยังเปดใหผูลงทุนไดติดตามขอมูลของบริษัทโดยตรงที่นายสนิท เอกแสงกุล หรือติดตอกับบริษัทผานทาง 
www.easonpaint.co.th 
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7. บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งสิ้น 210 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ 9.2-9.3) 

โดยแยกตามสายธุรกิจ ดังนี้  
สายงาน EASON NOF (Thailand) รวม 

ฝายวิจยัและพัฒนา 20 - 20 
ฝายการตลาด 7 4 11 
ฝายจัดซือ้ 3 - 3 
ฝายการเงนิ 1 - 1 
ฝายบัญชี 6 2 8 
ฝายสํานักงานและบริการ 71 3 74 
ฝายผลิต 84 - 84 
ฝายบุคคลและพฒันาระบบ 7 - 7 

รวม 199 9 208 

 

7.1 คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส คาสวัสดิการพนักงานที่เปนตัวเงิน เปนตน (ไมรวมกรรมการ
และผูบริหารตามขอ 9.2-9.3) 

ป 2546 ป 2547 ป 2548 
คาตอบแทนพนกังาน จํานวน

ราย (คน) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวน
ราย (คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ราย (คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

บมจ.อีซึน่ เพนท  168 31,720,451.07 190 32,586,802.08 199 35,627,916.70 
บจก.นอฟ (ประเทศไทย) 9 4,647,620.25 9 4,990,274.00 9 5,097,443.50 

รวม 177 36,368,071.32 199 37,577,076.08 208 40,725,360.20 

7.2 คาตอบแทนทีไ่มเปนตวัเงิน 

บริษัทมีคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก อาคารชุดวอเตอรฟอรด ขนาด 30.3 ตารางเมตร ซึ่งเปนที่พักของบริษัททีซ่ื้อไว
เพ่ือเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานที่โรงงาน อําเภอพานทอง ในการมาพักอาศัยชวงที่มีการจัดสัมมนา ฝกอบรม หรือมาทําการ
วิจัยที่สํานักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร  

7.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ 

บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานทีเ่ปนนัยสําคญัอันมีผลกระทบทางดานลบตอบริษัทในระยะเวลานับแตกอต้ังกิจการมา 

7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรสําคัญในการดําเนินกิจการของบริษัทรวมถึงการปลูกฝง
ใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพ่ือพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุด  โดย
บริษัทมีการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ อยูเสมอใหพนักงานทุกระดับต้ังแตพนักงานที่เริ่มเขาทํางานกับบริษัทจะตองผานการ
ปฐมนิเทศ และฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ยังมีการอบรม และซักซอมเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกดวย 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
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บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม ป 2546-2548 ดังนี ้
บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

บจก.เอกแสง (1978)  
(จดทะเบียนเลิกบริษัท
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม  
2548) 

 ถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท 
ไดแก กลุมเอกแสงกุล จํานวน
รอยละ 91.67 ของทุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด 

 มีกรรมการกลุมเดียวกัน 

 รายไดจากการ
ขายสินคา 

 ขายสินคาหมึกพิมพออฟ
เซท รายการปกติทางธุรกิจ 
มีเครดิตทางการคา 30 
วัน 

77,156,161.29 78,136,334.8
1 

-0- 

   ลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับการคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 

- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการปกติทางธุ รกิ จ 
เกี่ยวเนื่องจากการขาย
สินคา 

 
 

3,433,448.72 
77,156,161.29 

(69,162,074.87)  
  

11,427,535.1
4 

  
 
 

11,427,535.1
4 

78,136,334.81 
(83,773,025.43)  

5,790,844.52  

 
 

5,790,844.52 
0.00 

(5,790,844.5
2) 

0.00 

 บจก .  เอกแสง (1978)  เปน ผู จัด
จําหนายหมึกพิมพออฟเซทใหบริษัท 
ปจจุบันจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว 
และได เ ริ่ม โอนลูกค าและสินค า
คงเหลือมาใหบริษัทแลวตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2547 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการคาปกติ และรายการในป 
2547 เกิดจากการปรับโครงสราง
กลุมทางการคาของบริษัทเพื่อมิให
เกิดรายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนจึงมีการโอน
ลูกคาและพนักงานทั้ งหมดมายัง
บริษัท และรายการนี้จะไมเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต 

รายการระหวางกัน 
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

  

   ซื้อสินคา 
 

 เปนรายการซื้อสินคาคืน
จากการโอนลูกคามายัง
บริษัท ณ  สิ้นป 2547 ที่
ราคาทุน 

 

192,780.00 
 

2,768,250 
 

-0-  บจก. เอกแสง(1978) หยุดดําเนิน
ธุรกิจตั้งแตเดือนธ.ค. 2547 โดยโอน
ลูกคากลับมายังบริษัท ปจจุบันจด
ทะเบียนเลิกบริษัทแลว 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการคาปกติ และรายการป 2547 
มี มู ล ค า สู ง ขึ้ น เ นื่ อ ง จ า กบ ริ ษั ท
ดังกลาวหยุดดําเนินธุรกิจตั้งแตเดือน
ธ.ค. 2547 จึงเกิดรายการซื้อสินคา
คืนจากการโอนลูกคามายังบริษัท 
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

   ซื้อทรัพยสิน  ซื้อรถยนตเพื่อใชในการ
ดํ า เนินงานของบริษัท 
โดย มี ราคาซื้ อ เท ากั บ
ราคามูลคาทางบัญชี  

-0- 1,052,336.46 -0-  บจก. เอกแสง(1978) เลิกกิจการและ
ขายรถยนตที่ใชในการดําเนินงานให
บริษัท  เพื่อใช ในการดํา เนินงาน
ตอไป 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
การซื้อรถยนตเพื่อใชในกิจการของ
บริษัท โดยซื้อที่ราคามูลคาทางบัญชี 

   คาเชารับ 
 

 ใหเชาสํานักงาน เพื่อเปน
ที่ตั้งสํานักงาน เริ่มสัญญา
ตั้ ง แตป  2539  ค า เช า
เดือนละ  20,000 บาท 
ตอมาไดยกเลิกสัญญาเชา
แ ล ว ตั้ ง แ ต สิ้ น เ ดื อ น
ธันวาคม 2547  

240,000.00 
 

240,000.00 
 

-0- 

   ร า ย ไ ด รั บ ค า
สาธารณูปโภค 

 รายการจากการใหเชาที่ดิน 
ไดแก  รายได รับจากคา
น้ําประปา คาไฟฟา คา
โทรศัพท ที่ราคาตนทุน 

 

231,268.00 
 

225,116.50 -0- 

 บจก. เอกแสง(1978) เชาที่ดินของ
บริษัทเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงาน แต
ปจจุ บันไดยกเลิกสัญญาเชาแลว 
เนื่องจากเลิกกิจการ 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการที่เกิดจากการที่บริษัทใหเชา
สํานักงาน  อยางไรก็ตามป 2548 ไม
มีรายการดังกลาวเกิดขึ้นและรายการ
นี้จะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

บจก.อินโคท (ประเทศไทย)
 (จดทะเบียนเลิกบริษัท
ตั้ ง แ ต เ ดื อ น เ มษ า ย น  
2548) 

 ถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท 
ไดแก กลุมเอกแสงกุล จํานวน
รอยละ 34.60 ของทุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด สัดสวนที่เหลือ 

 รายไดจากการ
ขายสินคา 

 ขายสินคา สีเคลือบบรรจุ
ภัณฑ  รายการปกติทาง
ธุรกิจ มีเครดิตทางการคา 
30 วัน 

5,165,735.00 9,322,504.00 -0-  บจก.อินโคท (ประเทศไทย) เปนผูจัด
จําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑใหบริษัท 
ปจจุบันจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว
ตั้งแตเดือนเมษายน 2548 และโอน
ลูกคากลับมายังบริษัทแลว 
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

  ลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับการคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 

- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกติทางธุ รกิ จ
เกี่ยวเนื่องจากการขาย
สินคา 

 
 

198,846.60 
5,165,735.00 
(4,133,791.63  
1,230,789.97 

 
 

1,230,789.97 
9,322,504.00 

 (9,142,531.07) 
  

1,410,762.90 

 
 

1,410,762.90 
0.00 

(1,410,762.9
0) 

0.00 

 

 

65 .40  ของทุนที่ ชํ า ร ะแล ว
ทั้งหมด ถือหุนโดยฝายกลุมผู
รวมทุนอินโดนีเซีย 

 มี ก ร รมก า ร ร วมกั น  ได แ ก 
นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล 
และนายสนิท เอกแสงกุล 

 คาเชารับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหเชาสํานักงาน เพื่อเปน
ที่ตั้งสํานักงาน เริ่มสัญญา
ตั้ ง แตป  2539  ค า เช า
เดือนละ  10,000 บาท 
ตอมาไดยกเลิกสัญญาเชา
แ ล ว ตั้ ง แ ต สิ้ น เ ดื อ น
ธันวาคม 2547  

120,000.00 
 

120,000.00 
 

-0- 

   ร า ย ไ ด ค า
สาธารณูปโภครับ 

 รายการจากการใหเชาที่ดิน 
ไดแก  รายได รับจากคา
น้ําประปา คาไฟฟา คา

46,256.00 44,992 -0- 

 บจก.อินโคท (ประเทศไทย) เชาที่ดิน
ของบริษัทเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงาน 
แตปจจุบันไดยกเลิกสัญญาเชาแลว 
เนื่องจากเลิกกิจการ 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการที่เกิดจากการที่บริษัทใหเชา
สํานักงาน  อยางไรก็ตาม ป 2548  
ไม มีรายการดังกลาวเกิดขึ้นและ
รายการนี้จะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

โทรศัพท ที่ราคาตนทุน  
บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส  
 

  ถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท 
ไดแก กลุมเอกแสงกุล จํานวน
รอยละ 100 ของทุนที่ชําระแลว
ทั้งหมด 

    มีกรรมการกลุมเดียวกัน 

 เงิน รับลวงหนา
คาขายที่ดิน 

 

 ขายที่ดิน พรอมสิ่งปลูก
สรางที่ สํานักงานสาขา
ใหกับบจก. เอกแสง โฮล
ดิ้ ง ส  เ มื่ อ วั น ที่  1 7 
ธันวาคม 2547 และตอมา
บ ริษั ท โ อนก ร รมสิ ท ธิ์
ให แก ผู ซื้ อ ในวั นที่  28 
กุมภาพันธ  2548 การ
โอนกรรมสิทธิ์ภายหลัง
เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ขณ ะนั้ น
บริษัทอยูระหวางการขอ
ไถถอนหลักประกันและ
ขอว ง เ งิ น สิ น เ ชื่ อ จ า ก
สถาบันการเงินแหงหนึ่ง 

 

-0- 
 
 
 

59,149,00.00 
 
 
 

-0- 

   คาเชาจาย 
 

 เชาที่ดินที่สํานักงานสาขา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
ที่ตั้ งของสํานักงานและ
หองวิจัย สัญญาเชาเริ่ม
ตั้งแต 1 มีนาคม 2548คา
เชาเดือนละ 82,000 บาท  

-0- 
 

-0- 820,000.00 

 บริษัทขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่
สํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร 
ใหแกบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด 
ในราคาขายเทากับ 59.15 ลานบาท  

    ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : การ
ขายที่ดินตามแผนการยายคลังสินคาที่
กรุงเทพมหานคร ที่ราคาขาย 59.15 
ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาทุนที่ราคา 
51.42 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัท
ยังมีความจําเปนตองเชาพื้นที่ดังกลาว
เพื่ อใช ประโยชน ในป จจุ บัน เพื่ อ
ประโยชนจากการใชหองวิจัยเกี่ยวกับ
เคมีภัณฑ โดยมีระยะเวลาการเชาตาม
สัญญา 3 ป ที่อัตราคาเชาที่ดินและ
อาคารเดือนละ 82,000 บาท  ซึ่งเทากับ
คาเชาที่ดินไมรวมอาคารที่ประเมินโดย
ผูประเมินอิสระ คือ บริษัท พรีเฟอ แอฟ
ไพรซัล จํากัด เมื่อ 29 พฤศจิกายน 
2547 

บจก. ออริจิน มิกิ 
(ประเทศไทย) 

 ถือหุนโดยบริษัท และผูถือหุน
ของบริษัท ไดแก กลุมเอกแสง

 รายไดจากการ
ขายสินคา 

 บริษัทขายสีพนพลาสติก
ใหกับบริษัทที่ เกี่ยวของ

86,508,900.0 105,018,834.50 
 

102,431,785.  OMT เปนบริษัทรวมทุน ทําหนาที่
เป น ผู จั ด จําหน ายสีพนพลาสติก
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาของบริษัทเพียงราย
เดียว ตามขอตกลง
ทางการคากับเจาของสูตร
การผลิต บริษัทจึงไม
สามารถเทียบเคียงกับ
ราคาตลาดได  ทั้งนี้
บ ริ ษั ท มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร
กําหนดอัตรากําไรสวน
เพิ่ ม โดยพิจารณาตาม
นโยบายราคาและภาวะ
ตลาดควบคูกัน 

0 0 ทั้ ง หมด ให บ ริษั ท มี เ ค รดิ ต ข า ย
เชนเดียวกับลูกคารายอื่นๆ 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการคาปกติ 

(“OMT”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุล รวมจํานวนรอยละ 10.00 
ของทุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

 มี ก ร รมก า ร ร วมกั น  ได แ ก 
นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล 

 OMT เปนบริษัทรวมทุน

ระหวางบริษัท Origin (ถือ

หุ น ร อ ย ล ะ  49) แ ล ะMiki 
(Thailand)  (ถือหุนรอยละ 
41) เพื่ อ เปน ผู จัด จําหน าย
วัตถุดิบเฉพาะในการผลิตตาม
สูตรลิ ข สิทธิ์  และ เป น ผู จั ด
จําหนายสีพนพลาสติกไปยัง
ฐ า น ลู ก ค า ข อ ง  Miki 
(Thailand) 

 ลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับการคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 

- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกติทางธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องจากการขาย
สินคา 

 

 
 

17,771,285.4
6 

86,508,900.00 
(78,393,005.46 

 
25,887,179.8

2 

 
 

25.887,179.8
2 

105,018,834.50  
(96,983,923.88) 
  25,922,090.44 

 
 

25,922,090.4
4 

109,641,210.
48 

(96,522,036.
29) 

39,041,264.6
3 
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

 ซื้อสินคา 
 

 ซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
สีพนพลาสติก เปนรายการ
ปกติทางธุรกิจไมมีราคา
ตลาดอางอิงเนื่องจากเปน
วัตถุดิบเฉพาะ  แต เปน
ราคาที่ตกลงรวมกัน 

41,200,727.5
0 
 

46,156,556.0
0 
 

38,549,749.2
3 

 

 เจาหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 

- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกติทางธุรกิจที่
เกี่ ยว เ นื่องจากการซื้ อ
สินคา 

 

 
7,011,501.35 
44,423,005.4

3  
(36,182,041.98) 

  
15,252,464.8

0 

 
15,252,464.8

0 
50,423,478.43 

(56,406,837.11) 
  

9,269,106.12 

 
9,269,106.12 
41,363,352.9

8 
(38,024,000.

68) 
12,608,458.4

2 

 หากบริษัทตองสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขา
เอง บริษัทตองซื้อในจํานวนขั้นต่ํา
ตามที่ผูจัดจําหนายกําหนด ในการ
ซึ้อวัตถุดิบผาน OMT ที่สั่งซื้อ
วัตถุดิบผานบริษัทที่เกี่ยวของที่มีการ
สั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากอยูแลว 
จึงทําใหบริษัทไมจําเปนตองซื้อใน
ปริมาณที่เกินความจําเปน  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการคาปกติ  

 
 
 
 
 

 

 คาใชจายอื่น 
 

 ซื้อแผนพลาสติกเพื่อใช
ทดสอบมาตรฐานสีพน
พ ล า ส ติ ก ก อ น ที่ จ ะ
จําหนายผาน OMT 

316,100.00 390,600.00 419,590.00  บริษัทตองมีการทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานสีพนพลาสติกทุกชุดที่ผลิต 
(LOT) กอนจัดสงไปยังลูกคา โดย
ใชแผนพลาสติกสําหรับการทดสอบที่
ซื้อมาจาก OMT 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการคาปกติ 
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คาเชารับ 
 

 บริษัทให เช าพื้นที่ เก็บ
รักษาวัตถุดิบและสินคา
ร อ จั ดส ง  โ ดย ในอดี ต
จนถึงป 2546 บริษัทใช
วิธีประเมินคาเชารวมไว
ในราคาขายสินคา ตอมา
ตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤศจิกายน 2547 
บริษัทคิดคาเชาเหมาจาย
เดือนละ  25,000 บาท 
และเปลี่ยนแปลงคาเชา
ล ด ล ง เ ป น เ ดื อ น ล ะ 
10,000 บาท เพราะมีการ
คิดคาเชาพื้นที่ คาบริการ
จัดส ง สินค าและ จัดทํ า
เอกสารขนสงสินคา รวม
ไว ใ น ร าค าขายสิ นค า
ใหกับ OMT แลว ตอมา
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 
2548 บริษัทใหเชาโกดัง 
เทากับ 7,500 บาทตอ
เดือนและคาบริการอื่นๆ 
เทากับ 5,000 บาท/เดือน 

-0- 
 

285,000.00 
 

102,500.00 

   คาบริการรับ  คาบริการคลังสินคาตาม
สัญญา เริ่มเดือนมิถุนายน 

-0- -0- 35,000.00 

 เปนการเชาโกดังที่โรงงานในจังหวัด
ชล บุ รี  เ พื่ อ เ ป น โ กดั ง เ ก็ บ สีพ น
พลาสติก เนื่องจาก OMT เปนผูจัด
จําหนายสีพนพลาสติกใหบริษัท จึง
ขอเชาพื้นที่โกดังของบริษัทภายใน
โรงงาน เพื่อให มีพื้นที่ ในโรงงาน
บางสวนในการเก็บรักษาวัตถุดิบและ
สินคารอจัดสง  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ  : 
บริษัทไดดําเนินการใหผูประเมินอิสระ 
ประเมินคาเชาโกดังแลวโดย บริษัท   
พรีเฟอ แอฟไพรซัล จํากัด เมื่อ 31 
พฤษภาคม 2547 โดยมีคาเชาประเมิน
เทากับเดือนละ 150 บาทตอตร.ม. 
เทากับ 7,500 บาทตอเดือนบนพื้นที่ 
50 ตร.ม. และคาบริการอื่นๆ เทากับ 
5,000 บาทตอเดือน  
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

2 5 4 8  อั ต ร า เ ดื อ น ล ะ 
5,000 บาท 

  
 

 รายไดคาบริการ
คางรับ 

 

 คาเชาและคาบริการใน
เดือนมิถุนายน 2548 

-0- -0- 12,500.00 

 

BASF Coating
Japan 

 ซื้อสินคา  เปนการนําเขาสีที่บริษัท
ไมไดผลิตเพื่อจําหนายตอ 

4,528,429.73 5,712,429.25 9,744,215.88 

  ซื้อวัตถุดิบ  คาวัตถุดิบใชราคาตลาด 749,479.00 4,572,323.96 2,287,889.08 

  เจาหนี้การคา  คาสินคานําเขาเพื่อขาย 2,732,221.67 1,475,116.44 -0- 

 เปนรายการซื้อสินคานําเขาในสวนที่
บริษัทไมไดผลิต และเปนรายการซื้อ
วัตถุดิบนําเขาเพื่อใชในการผลิต 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ : เปน
รายการคาปกติ 

  คาใชจายอื่น  คาเทคนิคการผลิตและ
คาลิขสิทธิ์ โดยคิดอัตราที่
ตกลงรวมกันตามสัญญา
ตั้งแตป 2527 

12,848,663.1
3  

16,915,846.9
5 

17,505,502.9
6 

 รายการค า เทคนิคการผลิตและ
คาลิขสิทธิ์ คํานวณจากรายไดขายสี
พนรถจักรยานยนตตามอัตราที่
กําหนดในสัญญาตั้งแตป 2527  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ  : 
เปนไปตามขอตกลงกับ  BASF 
Coatings Japan 

 

 ถือหุนในบริษัทยอย คือ บจก.
นอฟ(ประเทศไทย) (“NTL”)
จํานวนรอยละ 40 และบริษัท 
จํานวนรอยละ 51 และ Miki 
(Japan) ถือหุนจํานวนรอย
ล ะ  9  ขอ งทุ นที่ ชํ า ร ะ แ ล ว
ทั้งหมดของ NTL  

 

 คาใชจายคางจาย  เปนคาเทคนิคการผลิต
และคาลิขสิทธิ์ มีกําหนด
จ า ยทุ ก ร อบ  6  เ ดื อ น 

5,906,598.27  7,404,231.42 9,679,778.60  
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บริษัท/บริษัทยอยกับ ลักษณะความสัมพันธ มูลคารายการ (บาท) ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

 
ประเภทรายการ ลักษณะและเงื่อนไข 

ของรายการ 
ป 2546 ป 2547   ป 2548 สมเหตุสมผลของรายการ 

 ภายใน  60 วันนับจาก
วันที่ครบรอบ 

นายวิวัฒน เอกแสงกุล 
น.ส.เพชรรัตน เอกแสงกุล 
นายสนิท เอกแสงกุล 
นายวิชัย เอกแสงกุล 
น.ส.สิรินันท เอกแสงกุล 
 

 

 เปนสมาชิกในครอบครัวเอก
แสงกุล ทั้งนี้ กลุมเอกแสงกุล
ทั้งหมดถือหุนในบริษัททางตรง
และทางออม ผานบจก.เอกแสง 
โฮลดิ้งส รวมรอยละ 67.48 

 

 ค้ําประกันเงินกู
จ า ก ส ถ า บั น
การเงินใหบริษัท 

 
 

 เปนการรวมค้ํ าประกัน
ส วน บุคคล เต็ มว ง เ งิ น 
82.00 ลานบาทใหกับเงิน
กูยืมระยะสั้นของบริษัทที่
มีตอสถาบันการเงินแหง
หนึ่งตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงินเรียกรอง  

-เต็มวงเงิน- -เต็มวงเงิน- -เต็มวงเงิน-  บริษัทกูเงินยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินแหงหนึ่งเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานของ
บริษัท ไดแก วงเงินเบิกเกินบัญชี  
วงเงินขายลดตั๋วเงิน วงเงิน L/C, 
T/R วงเงิน Forward 
Contract วงเงินหนังสือค้ําประกัน 

และวงเงิน P/N  
 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ :เปน
รายการที่เกิดตามความจําเปนในการ
กูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการระหวางกันทีไ่ดกลาวในตารางขางตนแลว และมี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบตามที่ระบใุนตาราง สําหรับในอนาคตหากมีรายการลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนอีก บริษัทสามารถ
ดําเนินการไดและจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส สําหรับรายการระหวางกันอืน่ๆ บริษัทจะมอบหมายใหฝาย
งานที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลทีเ่กีย่วของกับรายการดังกลาวเพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นวา 
รายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะธรุกิจทั่วไปและเปนไปตามราคาตลาด ในการนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบยีบและนําเสนอตอ
คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยการใหความเห็นตอการทํารายการระหวางกันนั้น จะตองไมมีกรรมการทีม่ีสวนไดเสยี
รวมอยูดวย 

 

นโยบายหรอืแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคตทั้งในสวนที่เกิดข้ึนตอเนื่อง เชน การเชาอสังหาริมทรัพย การจายเทคนิคการ
ผลิตและคาลิขสิทธิ์ เปนตน และในสวนที่เกิดข้ึนไมตอเนื่อง เชน รายการระหวางกันกับบริษัท อินโคท(ประเทศไทย) จํากัด หรือ
บริษัท เอกแสง (1978) จํากัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบริษัทที่เกี่ยวของและไดจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการและพิจารณาวาเงื่อนไขการกําหนดราคา
และเงื่อนไขการทํารายการวาเปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ผูที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการทํา
รายการ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ หรือ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หากมีรายการระหวางกันของบริษัทที่เกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต  
 บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นวา เปนไป
ตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคากับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแต
กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

รายการระหวางกัน 
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ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา  

 บริษัท และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑสีอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทผลิต ไดแก สี
พนรถจักรยานยนต สีพนพลาสติก หมึกพิมพออฟเซท และสีเคลือบบรรจุภัณฑ อัตราการขยายตัวของรายไดของบริษัท จะ
ขยายตัวตามอุตสาหกรรมของลูกคา ซึ่งสามารถแบงไดตามผลิตภัณฑหลัก เชน รายไดจากสีพนรถจักรยานยนตที่ใชในการพน
ตัวถังและชิ้นสวนรถจักรยานยนต และสีพนพลาสติกที่สวนใหญใชในการพนชิ้นสวนรถยนตทําจากพลาสติก จะขยายตัวตาม
อุตสาหกรรมยานยนต และรายไดจากสีพนพลาสติกบางสวนขยายตัวตามอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและบรรจุภัณฑ สําหรับ
รายไดจากหมึกพิมพออฟเซทจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ และรายไดจากสีเคลือบบรรจุภัณฑจะขยายตัวตามอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ โดยรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยในระยะ 3 ป ที่ผานมามีรายไดจากการจําหนายสีพน
รถจักรยานยนตและสีพนพลาสติกรวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของรายไดรวมจากการขาย และยอดขายของบริษัทมียอดสูงสุด
ในชวงไตรมาสที่ 4 ของทุกป  

 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 สงผลใหภาพรวมทางการเงินของประเทศประสบปญหาอยางหนัก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมของลูกคาหลักของบริษัท ทําใหยอดสั่งซื้อสีอุตสาหกรรมของบริษัทลดลง บริษัทจึงเพ่ิม
สายการรับจางผลิตกาวอุตสาหกรรม และฝกอบรมพนักงานเพ่ือทักษะของพนักงานในชวงที่อัตราการใชกําลังการผลิตตํ่าลง ตอมา
เมื่อภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศเริ่มฟนตัว บริษัทจึงมีความพรอมที่จะใหบริการกับลูกคาไดในทันที  ทั้งในดานกําลังการผลิต
และพนักงานที่มีทักษะและความชํานาญ บริษัทจึงสามารถยืนหยัดอยูในอุตสาหกรรมสี และพัฒนาศักยภาพของบริษัทไดจนถึง
ปจจุบัน  

 บริษัทมีการเติบโตทั้งดานผลประกอบการและฐานะการเงินอยางตอเนื่อง กลาวคือ รายไดรวมของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก 
504.41 ลานบาท เปน 599.60 ลานบาท ในป 2546 - 2547 ตามลําดับ และมีรายไดรวมป 2548 เทากับ 626.81 ลานบาท โดยมี
กําไรสุทธิ เทากับ 58.88 ลานบาท 59.66 ลานบาท และ 65.70 ลานบาท ในป 2546 - 2548 ตามลําดับ  เหตุผลหลักที่ทําใหบริษัท
มีผลประกอบการเติบโตอยางตอเนื่องดังกลาว มาจากการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา มีการรวมมือทางการคากับคูคา และมี
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทสามารถผลิตสินคาไดตามที่ลูกคาตองการและเปนที่ยอมรับของลูกคา ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจสีอุตสาหกรรม และทําใหบริษัทสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมสี เนื่องจากผลิตภัณฑสีของ
บริษัทจะเปนสวนหนึ่งในสินคาของลูกคา ซึ่งลูกคาจะวางแผนการผลิตในระยะยาว ดังนั้น การเปนที่ยอมรับของลูกคาจะทําให
บริษัทมีการเติบโตไดในระยะยาว 

 รายได 

 รายไดของบริษัทประกอบดวย รายไดจากการขายและบริการของบริษัท และรายไดอื่นๆ ซึ่งไดแก กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสินถาวร กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และสวนแบงในผลกําไรสุทธิในบริษัทยอย ทั้งนี้ รายไดจากการขายและบริการของ
บริษัทสามารถจําแนกไดเปน รายไดจากการผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม รองลงมาคือ รายไดจากการบริการ และรายไดจาก
การขายอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดรายไดจากการขายและบริการดังนี้ 

ในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทมีรายไดจากการจําหนายสีอุตสาหกรรม คิดเปนอัตราเฉลี่ยมากกวารอยละ 95 ของรายไดรวม ไดแก  

1) สีพนรถจักรยานยนต ที่นําไปใชในการพนสีตัวถัง และชิ้นสวนรถจักรยานยนต โดยยอดขายสีจะผันแปรตาม
ยอดผลิตรถจักรยานยนตภายในประเทศ ซึ่งยอดผลิตรถจักรยานยนตภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหรายได
จากสีพนรถจักรยานยนตของบริษัทเพ่ิมข้ึนทุกปเนื่องจากปริมาณขายสีพนรถจักรยานยนตเพ่ิมข้ึน แมวาบริษัทจะมีการ
ปรับราคาขายสีพนรถจักรยานยนตข้ึนลงตามแนวโนมราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง  

2) สีพนพลาสติก ที่นําไปใชในการพนชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติก รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
เครื่องใชไฟฟา เปนตน โดยยอดขายสีพนพลาสติกจะผันแปรตามยอดผลิตชิ้นสวนรถยนต และยอดผลิตเครื่องใชไฟฟา Hi-
End ภายในประเทศ ซึ่งในชวงป 2546 – 2547  รายไดจากการจําหนายสีพนพลาสติกของบริษัทเพ่ิมข้ึน  เนื่องจาก
ปริมาณขายสีพนพลาสติกเพ่ิมข้ึน และบริษัทยังมีการปรับราคาขายสีพนพลาสติกตามแนวโนมราคาวัตถุดิบ และการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาสีรุนใหมๆ ดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ป 2548 ยอดขายสีพนพลาสติกลดลง  เนื่องจากลูกคาผูใชสีมี
การนําเขาสีพนพลาสติกบางสวนในสวนที่บริษัทไมไดผลิต ซึ่งบริษัทกําลังอยูระหวางการวิจัยและพัฒนาสีดังกลาว เพ่ือใหสี

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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เหมาะสมกับการใชงานสีในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการที่ OMT จะนําเขาสีที่บริษัทไมไดผลิตมาจําหนายนั้นเปนเพียง
ระยะเวลาชั่วคราวจนกระทั่งบริษัทจะสามารถผลิตไดเทานั้น  

3) หมึกพิมพออฟเซท ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ไดแก กระดาษ และหมึกพิมพโลหะ เปนตน โดย
ยอดขายหมึกพิมพออฟเซทจะผันแปรตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมา รายไดจากการ
จําหนายหมึกพิมพออฟเซทเพิ่มข้ึนทุกปเนื่องจากปริมาณขายหมึกพิมพออฟเซทเพ่ิมข้ึน แมบริษัทจะมีการปรับราคาขาย
หมึกพิมพข้ึนลงตามภาวะการแขงขันดวย เนื่องจากมีการนําเขาหมึกพิมพราคาต่ําจากตางประเทศมากขึ้น  

4) สีเคลือบบรรจุภัณฑ ที่นําไปใชในการเคลือบบรรจุภัณฑทั่วไป และบรรจุภัณฑอาหาร ไดแก สีเคลือบฝาจีบ 
เคลือบอลูมิเนียม สีเคลือบกระปอง เปนตน โดยยอดขายสีเคลือบบรรจุภัณฑจะผันแปรตามการขยายตัวตามอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมา รายไดจากการจําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑเพ่ิมข้ึนทุกป โดยบริษัทจะมีการ
ปรับราคาขายสีเคลือบบรรจุภัณฑ ตามภาวะการแขงขันและแนวโนมราคาวัตถุดิบที่เปล่ียนแปลง และเนนทําการตลาด
สําหรับสีที่มีมูลคาเพ่ิมสูง 

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลิตภัณฑสีอื่นๆ ไดแก สีเรือ สีรถไฟ สีทาปาย สีใบเล่ือย เปนตน โดยมีรายละเอียดสัดสวนรายได
และกําลังการผลิตดังนี้  

หนวย : พันบาท
รายละเอียดรายได ป 2546 รอยละ ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ

รายได
รายไดจากการขายและบริการ 503,943.20             99.91% 598,515.04             99.82% 625,969.78             99.87%

รายไดจากการขายสีอุตสาหกรรม 500,833.34           99.29% 595,643.10           99.34% 622,131.27           99.25%
สีพนรถจักรยานยนต 316,835.58           62.81% 380,939.32           63.53% 399,527.83           63.74%
สีพนพลาสติก 89,761.85            17.80% 106,072.62           17.69% 102,917.23           16.42%
หมึกพิมพออฟเซท 49,024.35            9.72% 55,555.62            9.27% 64,561.48            10.30%
สีเคลือบบรรจุภัณฑ 44,653.05            8.85% 52,477.88            8.75% 54,100.43            8.63%
ผลิตภัณฑอื่นๆ 558.51                0.11% 597.66                0.10% 1,024.30              0.16%

รายไดจากการบริการ 2,039.26              0.40% 2,352.99              0.39% 2,045.49              0.33%
รายไดจากการขายอื่นๆ 1,070.60              0.21% 518.95                0.09% 1,793.03              0.29%

รายไดอ่ืนๆ 469.53                    0.09% 1,086.19                 0.18% 843.47                    0.13%
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 127.92                0.03% 1,028.34              0.17% 775.89                0.12%
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 341.61                0.07% 57.85                  0.01% 67.58                  0.01%
สวนแบงในผลกําไรสุทธิในบริษัทยอย -                     0.00% -                     0.00% -                     0.00%

รวมรายได 504,412.73             100.00% 599,601.23             100.00% 626,813.26             100.00%
กําลังการผลิต 4,000                      ตัน/ป 4,800                      ตัน/ป 4,900                      ตัน/ป  

 รายไดจากการบริการ มาจากคาขนสงจาก NTL คาโกดังใหเชาจาก NTL, OMT และ Miki (Thailand) เปนตน 

 รายไดจากการขายอื่นๆ มาจากธุรกิจรับจางผลิตซึ่งเริ่มต้ังแตใหบริการมาตั้งแตป 2540 เนื่องจากรายไดจากการขายสี
อุตสาหกรรมซึ่งเปนรายไดหลักลดลง บริษัทจึงเพ่ิมสายการรับจางผลิตเพ่ือรักษาระดับกําลังการผลิต ไดแก การรับจางผลิตกาว
อุตสาหกรรม ปจจุบันบริษัทมีนโยบายลดความสําคัญในสายธุรกิจรับจางผลิต เนื่องจากบริษัทตองการเนนการจําหนายสี
อุตสาหกรรมเปนหลัก และรายไดอื่น ๆ มาจากการขายทรัพยสิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และสวนแบงผลกําไรสุทธิในบริษัท
ยอย 

 ในป 2548 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 626.81 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากป 2547 เทากับ 27.21 ลานบาท   คิดเปน
รอยละ 4.54 โดยรายไดจําหนายสีพนรถจักรยานยนตเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.88 เนื่องจากภาวะราคาน้ํามันสูงข้ึนมาก ผูบริโภคจึงหันมา
ใชรถจักรยานยนตแทนรถยนตและทําใหความตองการรถจักรยานยนตภายในประเทศเพิ่มข้ึน ในป 2548 บริษัทมีรายไดจากการ
ขาย 622.13 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการ 2.05 ลานบาท รายไดจากการขายอื่นๆ ไดแก การรับจางผลิตกาว
อุตสาหกรรม จํานวน 1.79 ลานบาท และรายไดอื่น ๆ จากการจําหนายทรัพยสินถาวร จํานวน 0.84 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 
0.13  

ตนทุนขายและคาใชจายขายและบริหาร 

 บริษัทใชผงสี เรซิน ตัวทําละลาย และเคมีภัณฑอื่นๆ เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบที่เปนเคมีภัณฑจะมีทั้งสวนที่
ผลิตไดในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ผูผลิตในธุรกิจสีอุตสาหกรรมสวนใหญจะใชวัตถุดิบที่ผลิตในตางประเทศในอัตรา
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มากกวาวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศสวนใหญยังมีคุณสมบัติ และคุณภาพไมทัดเทียมกับ
วัตถุดิบที่ผลิตในตางประเทศ  ในป 2548 วัตถุดิบที่บริษัทใชในการผลิต แบงเปนวัตถุดิบที่ซื้อภายในประเทศ จํานวนรอยละ 88.97 
และวัตถุดิบที่บริษัทนําเขาเองจากตางประเทศจํานวนรอยละ 11.03 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม สาเหตุที่บริษัทมีมูลคาซื้อ
วัตถุดิบภายในประเทศสูงกวาการนําเขาเองจากตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการใชวัตถุดิบที่ผลิตใน
ประเทศที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามขอกําหนดและไดรับการยอมรับจากเจาของ Know-How มาใชในการผลิตเพ่ือทดแทนการ
นําเขา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการซื้อวัตถุดิบหลักรวมถึงวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศผานบริษัทรวมทุน คือ OMT ซึ่งเปน
บริษัทรวมทุนระหวางบริษัท Origin และ Miki (Thailand) โดยปกติหากบริษัทตองสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขาเอง บริษัทตองซื้อในจํานวน
ข้ันตํ่าที่ตองสั่งซื้อ (Minimum Order) ตามที่ผูจัดจําหนายกําหนด ในขณะที่ปริมาณวัตถุดิบที่บริษัทตองการใชมีจํานวนนอยกวา
จํานวนขั้นตํ่าที่ตองสั่งซื้อ ดังนั้น ในการซื้อวัตถุดิบผาน OMT ที่สั่งซื้อวัตถุดิบผานบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศญี่ปุน คือ Origin ที่มี
การสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากอยูแลว จึงทําใหบริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบไดตามปริมาณที่บริษัทตองการใชโดยไมจําเปนตองซื้อ
ในปริมาณที่เกินความจําเปน จึงไดประโยชนจากบริษัทรวมทุนดานการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)  สวนตนทุน
คาแรงงาน คาพลังงานและคาใชจายในการผลิตอื่นๆ คิดเปนเพียงรอยละ 8.52 ของตนทุนการขาย  

 ตนทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายไดรวมมีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับรอยละ 65.50 - 66.40 โดยมีอัตราสวนป 
2548 คิดเปนรอยละ 65.86 ของรายไดรวม อยางไรก็ตาม ราคาตนทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ ซึ่งในระยะที่ผานมาปรับราคาสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งวัตถุดิบสวนหนึ่งจะปรับตัวตามราคาน้ํามัน แมวาโดยปกติบริษัทจะเก็บสํารองวัตถุดิบประมาณ 1-3 เดือน เพ่ือใหรักษา
ความตอเนื่องของกระบวนการผลิตแลวก็ตาม  โดยบริษัทยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงคและอุปทานของ
เคมีภัณฑในตลาดโลกอยางใกลชิด เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการผลิต และเพ่ือลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบ ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตในแตละคําสั่งซื้อจากลูกคาได นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการ
ปรับราคาขายตามความผันผวนของตนทุนการผลิตดวยแมไมไดปรับราคาในอัตราเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน 
เนื่องจากวัตถุดิบสวนหนึ่งเทานั้นที่ไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามัน และในการปรับราคานั้นจะไมสามารถปรับราคาไดทันที 
เนื่องจากภาวะการแขงขันในตลาด แตบริษัทจะทยอยปรับราคาเพื่อรักษาอัตรากําไรข้ันตน จึงทําใหบริษัทสามารถรักษาอัตรา
ตนทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายไดรวม  

 คาใชจายในการขายและบริหาร ในชวง ป 2547 และป 2548 มีจํานวนเทากับ 103.58 ลานบาท และ 105.24 ลานบาท โดย
มีอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารรวมในชวงป 2547 และป 2548 คิดเปนรอยละ 17.28 และรอยละ 16.79 ของรายไดรวม  
บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนทุกป เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของคาใชจายในการขายและบริหารหลัก คือ 
เงินเดือน โบนัส คาลิขสิทธิ์ และคาเสื่อมราคา 

 โดยในชวงป 2547 และป 2548 บริษัทมีคาตอบแทนพนักงานและผูบริหารในรูปเงินเดือน สวัสดิการและโบนัส เปนจํานวน
เทากับ 59.57 ลานบาท และ 65.48 ลานบาท ตามลําดับ จํานวนคาตอบแทนพนักงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมี
จํานวนพนักงานเพ่ิมข้ึนทุกป และบริษัทยังมีนโยบายในการปรับคาตอบแทนพนักงานขึ้นตามผลงานดวย  

 นอกจากคาตอบแทนพนักงานที่เปนคาใชจายในการขายและบริหารหลักแลว บริษัทยังมีคาเทคนิคการผลิตและคาลิขสิทธิ์
จาย ในชวงป 2547 และป 2548 เปนจํานวน 16.92 ลานบาท และ 17.51 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาลิขสิทธิ์จายคํานวณตาม
ขอตกลงกับ BASF Coatings Japan ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปตามการขยายตัวของรายไดสีพนรถจักรยานยนต  

 นอกจากคาตอบแทนพนักงาน คาเทคนิคการผลิตและคาลิขสิทธิ์จายแลว บริษัทยังมีคาเสื่อมราคาเพิ่มข้ึนทุกป ในชวงป 
2547 และป 2548 เปนจํานวน 14.02 ลานบาท และ 17.86 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ 
เครื่องมือและเครื่องใชเพ่ิมข้ึนทุกป และในป 2547 บริษัทมีการสรางอาคารโรงงานใหมสําหรับสีพนพลาสติกที่ อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรีดวย  และป 2548  บริษัทมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึนดวย 

 ในป 2548  บริษัทมีภาระจายดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทมีการกูยืมหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง  
อยางไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทไดชําระหนี้ดังกลาวทั้งจํานวนแลว  บริษัทจึงไมมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินใด ๆ 
เลย 

 สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลตอป ประมาณรอยละ 5 - 6 ของรายไดรวม โดยในชวงป 
2547 และป 2548 คิดเปนเงิน 30.95 ลานบาท และ 30.87 ลานบาท ตามลําดับ 
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 กําไร 

 บริษัทมีผลกําไรที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตรากําไรข้ันตน ในชวงป 2547 และป 2548 คิดเปนรอยละ 33.65 และรอย
ละ 34.05 ของรายไดจากการขายและบริการ อัตรากําไรข้ันตนผันผวนอยูในระดับรอยละ 33.60 - 34.50 เนื่องจากความผันผวน
ของราคาตนทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาของเคมีภัณฑในตลาดโลกเพื่อใชเปนขอมูล
ในการบริหารตนทุนการผลิต และบริษัทยังมีนโยบายในการปรับราคาขายตามความผันผวนของตนทุน แมจะไมสามารถปรับราคา
ไดทันที เนื่องจากภาวะการแขงขันในตลาด แตบริษัทจะทยอยปรับราคาเพื่อรักษาอัตรากําไรสวนเพ่ิม  

 ในชวงป 2547 และป 2548 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 16.22 และ 17.23 ของรายไดรวม ทั้งนี้ 
ในป 2547 อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัทมีการจายคาตอบแทนพนักงานเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะโบนัส และมีคา
เสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน จากอาคารโรงงานสีพนพลาสติกที่สรางใหม และเครื่องจักรอุปกรณ ทําใหคาใชจายขายและบริหารในป 2548 
เพ่ิมข้ึน  แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 16.22 ในป 2547 มาเปนรอยละ 17.23 ในป 
2548  

 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิในชวงป 2547 และป 2548 คิดเปนรอยละ 9.95 และรอยละ 10.48 ของรายไดรวม  

 อัตรากําไรสุทธิของป 2548 เพ่ิมข้ึนจากป 2547 รอยละ 5.33 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงทําใหอัตรากําไรข้ันตนเพ่ิมข้ึนและบริษัทยังสามารถควบคุมระดับคาใชจายขายและบริหารไดดวย จึงทําใหในป 2548 บริษัทมี
อัตรากําไรสุทธิดีข้ึนจากปกอนหนา 

 บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน คิดเปนอัตราสวนไมถึงรอยละ 0.5 ของรายไดรวม ถึงแมวาบริษัทจะใชวัตถุดิบนําเขา
ในการผลิต ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขาสวนใหญ ผานผูจัดจําหนายภายในประเทศและบริษัทรวมทุน คือ OMT เปน
สกุลเงินบาท บริษัทจึงมีการบันทึกผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากผลของการที่บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขาเองโดยตรงเทานั้น ซึ่ง
ในป 2548 คิดเปนเพียงรอยละ 11.03 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม อยางไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งเปนวงเงินที่เพียงพอตอมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศในแตละครั้ง เพ่ือใชในชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนและลดความเสี่ยงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม ในชวงป 2547 และป 2548 คิดเปนรอยละ 15.39 และรอยละ 13.46 ตามลําดับ 
ซึ่งสาเหตุที่อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมลดลง  เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพ่ิมข้ึนในแตละป เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 1.33 และรอยละ 
10.11 ตามลําดับ  ในขณะที่จํานวนสินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึน จากป 2547 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 420.07 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนเปนเทากับ 
556.17 ลานบาทในป 2548 หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.18 และรอยละ 32.40 ตามลําดับ  เนื่องจากในป 2548 บริษัทมีเงิน
ฝากธนาคารและเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึนถึง 146.33 ลานบาท ซึ่งเปนเงินที่ไดจากการระดมทุนโดยการขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
ใหแกประชาชนและบริษัทจะนําเงินทุนดังกลาวไปลงทุนในโครงการในอนาคต  

 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยถาวรในชวงป 2547 และป 2548 คิดเปนอัตรารอยละ 50.69 และรอยละ 63.30 
ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามสาเหตุที่อัตรากําไรสุทธิตอทรัพยสินถาวรในป 
2548 เพ่ิมข้ึนในขณะที่อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมลดลง เนื่องจากในป 2547 บริษัทมีการจําหนายที่ดินสํานักงานสาขาที่
กรุงเทพมหานครซึ่งอยูในหมวดสินทรัพยออกไป และในป 2548  บริษัทมีทรัพยสินรวมเพ่ิมข้ึนจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ช่ัวคราวที่อยูในหมวดทรัพยสินหมุนเวียน    

 อัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนรวมในชวงป 2547 และป 2548 คิดเปนรอยละ 33.81 และรอยละ 23.33 ตามลําดับ  
บริษัทสามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนไดอยางตอเนื่อง ในชวงป 2546 ถึงป 2547 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือ
หุนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากบริษัทมีกําไรเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  สวนป 2548 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม และเพ่ิมทุนหุน
สามัญจาก 7,500,000 ลานบาท เปน 200,000,000 ลานบาท  จึงทําใหมูลคาสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนและทําใหอัตรากําไรสุทธิตอ
สวนของผูถือหุนลดลง 
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ฐานะการเงนิ 

สินทรพัยรวม 

 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมของบริษัทในชวงป 2546 ป 2547 และป 2548 คิดเปนอัตรา 0.55 เทา 0.69 
เทาและอัตรา 0.76 เทา ตามลําดับ ในป 2547 สินทรัพยหมุนเวียนหลักที่เหลือ คือ ที่ดินรอการขาย ซึ่งเปนที่ดินสํานักงานสาขาที่
กรุงเทพมหานคร บริษัทไดขายใหแกบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2547 ในราคา
ขายรวม 59.15 ลานบาท และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 บริษัทไดรับเงินลวงหนาจากการขายที่ดินดังกลาวแลวทั้งจํานวน แตยัง
ไมไดโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผูซื้อ ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกที่ดินดังกลาวเปนที่ดินรอการขายอยูในหมวดสินทรัพยหมุนเวียน ทําใหในป 
2547 สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากที่ดินรอการขาย และสินทรัพยถาวรลดลงในจํานวนเทากัน อัตราสินทรัพยหมุนเวียนตอ
สินทรัพยรวมในป 2547 จึงเพ่ิมสูงข้ึน  และในป 2548 บริษัทมีเงินทุนจากการระดมทุนโดยการขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือนาํเงนิไป
ลงทุนในโครงการในอนาคต  ทั้งนี้ บริษัทที่ไดนําเงินดังกลาวไปฝากธนาคารและลงทุนระยะสั้น จึงทําใหสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
และอัตราสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึน 

 ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวม จํานวน 556.17 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2547 จํานวน 136.11  ลานบาท 
แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 424.02 ลานบาท หรือรอยละ 76.24 ของสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 
132.16 ลานบาท หรือรอยละ 23.76 ของสินทรัพยรวม  นอกจากรายการเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่เพ่ิมข้ึนแลว 
บริษัทมีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับจํานวน 135.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.38 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2547 
จํานวน 39.86 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทเมื่อปลายป 2547 โดยบริษัทเปนผูจัดจําหนายหมึกพิมพ
ออฟเซท สีเคลือบบรรจุภัณฑเอง และรับโอนลูกคาและสินคาคงเหลือมาจากบริษัทที่เกี่ยวของ คือ บริษัท เอกแสง (1978) จํากัด 
และบริษัท อินโคท (ประเทศไทย) จํากัด ทําใหบริษัทมีฐานลูกคาเพ่ิมข้ึน   

 สินทรัพยไมหมุนเวียนหลักของบริษัท คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในป 2548 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทมี
จํานวนสุทธิเทากับ 125.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.53 ของสินทรัพยรวม รองลงมา คือ ที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน ที่จังหวัด
ระยอง จํานวน 5.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.02 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเดิมบริษัทตองการใหเปนที่ต้ังโรงงาน แตตอมาไดยาย
โรงงานไปที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แทนเนื่องจากมีทําเลเหมาะสมในการตั้งโรงงานมากกวา นอกจากรายการสินทรัพยไม
หมุนเวียนดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร Know-How ซึ่งไดมีการตัดจําหนาย
เกือบทั้งจํานวนแลว 

 

 คุณภาพของสินทรัพย 

 ลูกหนี้การคา  

 ในป 2548 บริษัทมีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิจากคาเผื่อหนี้สูญจํานวน 135.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.38 ของ
สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2547 จํานวน 39.86 ลานบาท เนื่องจากบริษัทรับโอนลูกคาจากบริษัท เอกแสง (1978) จํากัด และ
บริษัท อินโคท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของและผูจัดจําหนายหมึกพิมพและสีเคลือบบรรจุภัณฑตามลําดับ บริษัท
ที่เกี่ยวของดังกลาวไดหยุดดําเนินธุรกิจไปแลวต้ังแตเดือนธันวาคม 2547  จึงทําใหลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้โดยสวนใหญจะมีอายุลูกหนี้ไมเกิน 3 เดือน ตามเครดิตเทอม และมีระยะเวลาในการเก็บหนี้
เฉล่ียในชวงป 2546 จนถึงป 2548 ประมาณ 54 - 67 วัน รายละเอียดอายุของลูกหนี้จะสามารถแยกไดดังนี 
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            หนวย : บาท 

     ตั้งแต 0-3 เดือน 81,127,074.77          90,718,839.66          121,852,994.84        
     มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,296,160.59           -                        12,577,154.66          
     มากกวา 6 เดือนข้ึนไป 1,778,325.47           1,747,557.93           1,923,205.05           

     รวมลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ 86,201,560.83          92,466,397.59          136,353,354.55        
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัญจะสูญ -                        748,748.04              748,748.04              

รวมลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 86,201,560.83            91,717,649.55            135,604,606.51          

ป 2548ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ป 2546 ป 2547

 
  

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สูญจากลูกหนี้ที่คาดวาไมสามารถเรียกเก็บได ที่มีอายุลูกหนี้การคาเกิน 1 ป  ใน
ป 2548 บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากลูกหนี้ที่รับโอนมาจากเอกแสง อินโคท ซึ่งมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
มากกวาลูกหนี้เดิมของบริษัท  โดยบริษัทมีลูกหนี้การคาที่มีอายุมากกวา 6 เดือนข้ึนไป เพียงรอยละ 1.42 ของลูกหนี้การคารวม
เทานั้น และบริษัทเริ่มมีการต้ังคาเผื่อหนี้สูญจํานวน 0.75 ลานบาท ซึ่งเพียงพอสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได  

สินคาคงเหลือ 

 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรมตามคําสั่งซื้อของลูกคา  ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละราย อีกทั้งลักษณะของ
สินคาจะแตกตางกันตามสิทธิที่บริษัทไดรับอนุญาตใชในการผลิตสี ดังนั้น กอนการผลิตสินคาบริษัทจะมีการวางแผนโดยให
สอดคลองกับแผนการผลิตสินคาประจําปของลูกคา บริษัทจึงผลิตสีในปริมาณที่เทากับความตองการของลูกคาในการสั่งซื้อแตละ
คราวและอาจมีการผลิตสีสํารองเพียงบางสวนเทานั้น สีอุตสาหกรรมที่ผานกระบวนการผลิตแลวของบริษัท จะมีอายุการใชไมเกิน 
1 ป บริษัทจึงมีการต้ังคาเผื่อการลดลงของสินคาเมื่อสินคาคงเหลือหมดอายุแลว 1 ป โดยในป 2547 บริษัทเริ่มมีการต้ังคาเผื่อการ
ลดลงของสินคาเทากับ 4.27 ลานบาท และป 2548 บริษัทมีจําหนายสินคาที่ตัดจําหนายแลวออกไปทําใหมีการโอนคาเผื่อการ
ลดลงของสินคากลับประมาณ 1.43 ลานบาท อยางไรก็ตาม หากบริษัทมีสินคาคางสต็อกบริษัทจะขายลดราคาไปยังผูรับเหมาซื้อสี
เพ่ือในไปใชพนหมวกกันน็อค เปนตน ยกเวน วัตถุดิบเฉพาะของ OMT สําหรับผลิตสีพนพลาสติก OMT จะรับซื้อคืนเพ่ือเปนการ
รักษาความลับทางการคา  

 

สภาพคลอง 

 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานในชวงป 2547 และป 2548 เทากับ 66.37 ลานบาท และ 44.11 ลานบาท 
ตามลําดับ กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานในป 2547 ลดลงจากป 2546 เนื่องจากมีการสํารองสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึนและจาย
ภาษีคางจาย และในป 2548 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปสวนใหญในลูกหนี้การคาที่เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2547 จากการรับโอนลูกคา
จากบริษัทที่เกี่ยวของจึงทําใหมีกระแสเงินสดใชไปในลูกหนี้การคาประมาณ 40.81 ลานบาท และมีการจายคาใชจายคางจาย
ออกไปประมาณ 8.12 ลานบาท ซึ่งไดแก คาลิขสิทธิ์คางจาย ซึ่งมีกําหนดในการชําระทุก ๆ 6 เดือน และโบนัสคางจายและเงินปน
ผลคางจายที่ไดประกาศจายไปเมื่อสิ้นป 2547  

 สําหรับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2546 จํานวน 22.67    ลานบาท 
ตามลําดับ โดยสวนใหญบริษัทไดใชเงินสดลงทุนในการซื้อสินทรัพยถาวร อันไดแก งานระหวางกอสราง และเครื่องจักร อุปกรณ 
เปน และในป 2547 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากการลงทุนเทากับ 25.127 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดรับลวงหนาจาก
การขายที่ดิน ตอมาในป 2548 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากการลงทุน 125.23 ลานบาท (โดยสวนใหญเปนการลงทุนใน
สินทรัพยหมุนเวียน คือ เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากการขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และสวนที่เหลือคือ เงินลงทุนใน
เครื่องจักร อุปกรณและยานพาหนะ) 

 ในป 2547 บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ 85.83 ลานบาท เนื่องจากมีการจายเงินปนผลจํานวน 82.50 
ลานบาทตามงบการเงินรวม และชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้เชาซื้อ รวมเทากับ 3.33 ลานบาท ซึ่งใน
ป 2547 นี้บริษัทไมมีภาระหนี้สินระยะยาว เนื่องจากบริษัทไดชําระหนี้สินระยะยาวตามแผนปรับปรุงโครงสรางหนี้เสร็จสิ้นแลว
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ต้ังแตป 2546  ในป 2548 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในเงินปนผลจายตามงบการเงินรวม 39.35 ลานบาท และมีกระแสเงินสดรับ
จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20.00 ลานบาท และเงินสดจากการเพิ่มทุน 182.79 ลานบาท  การเพิ่มทุนเพ่ือขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหประชาชน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2548 จากเดิม 7.50 ลานบาท แบงเปน 7,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 200 ลาน
บาท แบงเปน 200 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งปจจุบันเปนทุนชําระแลวทั้งจํานวน 200 ลานบาท  

 ทั้งนี้ จากการคํานวณวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 63 วัน ดังนั้น เมื่อบริษัทใชกําลังการ
ผลิตตามแผนการขยายธุรกิจที่ไดวางไว จะสงผลใหบริษัทตองการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนประมาณ 50 
ลานบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชน ในสวนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการตามที่
ระบุในสวนโครงการในอนาคตมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

แหลงที่มาของเงินทุน 

 หากพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน ในชวงป 2547 และป 2548 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผู
ถือหุนเทากับ 1.68 เทา และ 0.37 เทา ตามลําดับ การลดลงที่เห็นไดชัดของอัตราสวนนี้ในป 2548 เปนผลจากการชําระหนี้สิน
ระยะสั้น ประกอบกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 7.5 ลานบาทเปน 200 ลานบาทและผลกําไรจาการดําเนินงานของบริษัทที่
เพ่ิมข้ึนดวย 

สวนของผูถือหุน 

 ในป 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 7.50 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 7,500 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท เดือน
ตุลาคม 2547 ไดประกาศจายเงินปนผลเฉพาะบริษัทจํานวน 100.05 บาท โดยในเดือนธันวาคม 2547 ชําระแลว 70.50 ลานบาท 
และตอมาในงวด 6 เดือนแรก ป 2548 ไดชําระสวนที่เหลือแลว  

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัท อีซึ่น เพนท โปรดักส จํากัด เปนบริษัท อีซึ่น เพนท 
จํากัด (มหาชน) และไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 
บาท ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 7.5 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยการจายหุนปนผล
รวมกับการเพ่ิมทุนตามสัดสวนรวม 132.5 ลานบาท ซึ่งแบงเปนหุนปนผลจํานวน 109.65 ลานหุน และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนอีก
จํานวน 22.85 ลานหุน เพ่ือขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 3.05 หุนใหม ในราคาหุนละ 1 บาท  ณ 17 ตุลาคม 
2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 200 ลานบาท  

 บริษัทมีกําไรสุทธิเปนผลมาจากการดําเนินงานที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง จึงทําใหบริษัทมีกําไรสะสมในป 2547 และป 2548 
เทากับ 122.40 ลานบาท และ 66.98 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งป 2548 กําไรสะสมลดลงเนื่องจากมีการเพิ่มทุนและจายหุนปนผล 
และจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน 

หนี้สิน 

 ในป 2548 บริษัทมีเพียงวงเงินหนี้สินหมุนเวียนเทานั้น ซึ่งบริษัทมีวงเงินสินเชื่อรวม 82 ลานบาท กับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศแหงหนึ่ง ประกอบดวย ต๋ัวสัญญาใชเงิน 20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 4.75% ตอป ต๋ัวสัญญาใชเงิน 20 ลานบาท ดอกเบี้ย 
3 % ตอป วงเงินเบิกเกินบัญชี 20 ลานบาท สัญญาค้ําประกัน 2 ลานบาท L/C, T/R 10 ลานบาท และ Forward 10 ลานบาท โดย
วงเงินสินเชื่อขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทในวงจํานอง 52 ลานบาท และค้ําประกันสวนตัว
โดยกรรมการและผูบริหารของบริษัท  อยางไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทไมมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินเลย  

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปบัญชี 2548 จํานวนเงินเทากับ 660,000 บาท 

ปจจัยที่อาจมผีลกระทบตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต 

 โครงการขยายธุรกิจและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ไดแก โครงการเพิ่มสายการผลิตสําหรับสินคาใหม โครงการเพิ่ม
กําลังการผลิตของสายการผลิตสินคาเดิม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตและจัดระบบคลังสินคา โครงการดังกลาวจะ
ทําใหบริษัทตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก ไดแก เงินลงทุนในการสรางโรงงาน อาคารสํานักงาน-คลังสินคา ซื้อเครื่องจักร 
เครื่องมือตรวจสอบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนา เปนตน ทําใหสินทรัพยของบริษัทเพ่ิมข้ึน และสงผลใหมีคาเสื่อมราคา

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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สินทรัพยจากสิ่งปลูกสรางและอุปกรณที่เพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้ บริษัทจะมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน ไดแก 
คาลิขสิทธิ์สําหรับสีพนภายนอกรถยนต เปนตน จึงอาจทําใหสงผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัทได ทั้งนี้ บริษัทตองใชเงินลงทุน
ทั้งสิ้นสําหรับโครงการดังกลาว ประมาณ 160.0 ลานบาท ซึ่งในชวงระหวางการใชเงินลงทุนตามโครงการบริษัทอาจประสบปญหา
สภาพคลองได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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ตารางที่ 1 สรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 - 2548 
งบดุล

(หนวย : บาท) ป 2546* รอยละ ป 2547* รอยละ ป 2548** รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 16,576,836.10       4.66% 22,241,344.30       5.29% 68,572,745.63       12.33%
เงินลงทุนช่ัวคราว -                     0.00% -                     0.00% 100,000,000.00     17.98%
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 86,201,560.83       24.25% 95,740,100.11       22.79% 135,604,606.51     24.38%
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 91,526,280.78       25.75% 114,086,274.45     27.16% 114,913,953.77     20.66%
ที่ดินรอการขาย -                     0.00% 51,421,500.00       12.24% -                     0.00%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,295,712.44        0.65% 4,704,238.46        1.12% 4,925,757.71        0.89%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 196,600,390.15      55.31% 288,193,457.32      68.61% 424,017,063.62      76.24%

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 380,000.00           0.11% 980,000.00           0.23% 980,000.00           0.18%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 149,755,816.80     42.13% 124,885,330.82     29.73% 125,305,811.72     22.53%
ที่ดินท่ีไมใชดําเนินงาน 5,671,668.15        1.60% 5,671,668.15        1.35% 5,671,668.15        1.02%
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 214,695.96           0.06% 7.00                   0.00% 1.00                   0.00%
คาความนิยม (238,744.03)          -0.07% -                     0.00% -                     0.00%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ 3,051,339.11        0.86% 337,167.60           0.08% 199,180.00           0.04%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 158,834,775.99      44.69% 131,874,173.57      31.39% 132,156,660.87      23.76%

รวมสินทรัพย 355,435,166.14      100.00% 420,067,630.89      100.00% 556,173,724.49      100.00%
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 21,700,000.00       6.11% 20,000,000.00       4.76% -                     0.00%
เจาหนี้การคา 93,392,084.47       26.28% 101,723,429.44     24.22% 110,198,572.21     19.81%
เจาหนี้เชาซ้ือท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,629,941.72        0.46% -                     0.00% -                     0.00%
คาใชจายคางจาย 22,437,318.23       6.31% 31,504,776.68       7.50% 23,386,269.81       4.20%
เงินปนผลคางจาย -                     0.00% 29,550,000.00       7.03% -                     0.00%
เงินรับลวงหนาคาขายที่ดิน -                     0.00% 59,149,000.00       14.08% -                     0.00%
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นๆ 20,236,847.97       5.69% 21,198,695.67       5.05% 16,360,979.61       2.94%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 159,396,192.39      44.85% 263,125,901.79      62.64% 149,945,821.63      26.96%

รวมหนี้สิน 159,396,192.39      44.85% 263,125,901.79      62.64% 149,945,821.63      26.96%
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 7,500,000.00        2.11% 7,500,000.00        1.79% 200,000,000.00     35.96%
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 7,500,000.00        2.11% 7,500,000.00        1.79% 200,000,000.00     35.96%
สวนเกินมูลคาหุน -                     0.00% -                     0.00% 111,416,500.00     20.03%

กําไรสะสม 162,789,111.34     45.80% 122,402,325.43     29.14% 66,975,279.54       12.04%
จัดสรรแลวตามกฎหมาย -                     0.00% 750,000.00           0.18% 750,000.00           0.13%
ยังไมไดจัดสรร 162,789,111.34     45.80% 121,652,325.43     28.96% 66,225,279.54       11.91%

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 25,749,862.41       7.24% 27,039,403.67       6.44% 27,836,123.32       5.00%
รวมสวนของผูถือหุน 196,038,973.75      55.15% 156,941,729.10      37.36% 406,227,902.86      73.04%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 355,435,166.14      100.00% 420,067,630.89      100.00% 556,173,724.49      100.00%  
หมายเหตุ:          *หุนสามัญ 7,500 หุน  มูลคาหุนละ 1,000 บาท 
                      **หุนสามัญ 200,000,000 หุน  มลูคาหุนละ 1 บาท (เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบยีนเปลี่ยน 
                        มูลคาหุนที่ตราไวกับกระทรวงพาณิชย จากเดิม 1,000 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน)             

งบการเงิน 
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ตารางที่ 2 สรุปงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 - 2548 
งบกําไรขาดทุน
(หนวย : บาท)

ป 2546 รอยละ ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ

รายได 26.81% 18.87% 274.71%
รายไดจากการขาย 500,833,343.25     99.29% 595,643,105.23     99.34% 622,131,263.97     99.25%
รายไดจากการบริการ 2,039,259.75        0.40% 2,352,985.95        0.39% 2,045,485.05        0.33%
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 127,916.53           0.03% 1,028,338.89        0.17% 775,887.78           0.12%
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 341,611.04           0.07% 57,847.03            0.01% 67,593.08            0.01%
สวนแบงในผลกําไรสุทธิในบริษัทยอย -                     0.00% -                     0.00% -                     0.00%
รายไดจากการขายอื่น ๆ 1,070,604.60        0.21% 518,945.81           0.09% 1,793,029.41        0.29%

รวมรายได 504,412,735.17      100.00% 599,601,222.91      100.00% 626,813,259.29      100.00%
ตนทุนและคาใชจาย 34.29% 33.47% 33.86%

ตนทุนขายและบริการ 330,445,002.46     65.51% 397,839,480.18     66.35% 412,844,529.00     65.86%
คาใชจายในการขายและบริหาร 77,641,007.58       15.39% 103,581,997.56     17.28% 105,244,699.31     16.79%

รวมคาใชจาย 408,086,010.04      80.90% 501,421,477.74      83.63% 518,089,228.31      82.65%
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 96,326,725.13        19.10% 98,179,745.17        16.37% 108,724,030.98      17.35%
ดอกเบ้ียจาย 1,258,150.70        0.25% 392,306.64           0.07% 1,560,072.95        0.25%
ภาษีเงินได 29,927,677.03       5.93% 30,952,283.18       5.16% 30,865,284.27       4.92%
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 9,888,467.12        1.96% 7,171,941.26        1.20% 10,600,719.65       1.69%
กําไรจากกิจกรรมปกติ 55,252,430.28        10.95% 59,663,214.09        9.95% 65,697,954.11        10.48%
รายการพิเศษ

กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี 3,626,246.03        0.72% -                     0.00% -                     0.00%
กําไรสุทธิ 58,878,676.31        11.67% 59,663,214.09        9.95% 65,697,954.11        10.48%
กําไรตอหุน (เฉล่ียถวงน้ําหนัก) (Par 1,000 บาท/หุน)* (Par 1,000 บาท/หุน)* (Par 1 บาท/หุน)*

กําไรจากกิจกรรมปกติ 7,366.99              7,955.10              0.46                   
รายการพิเศษ 483.50                -                     -                     
กําไรสุทธิ 7,850.49              7,955.10              0.46                    

หมายเหตุ 
* เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทจึงคํานวณกําไรตอหุนสําหรับป 2547 ข้ึนใหม  โดยใชจํานวนหุนสามัญถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนักที่เสมือนวาไดทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว 
           2547        2548 
กําไรสุทธิ (บาท)      59,663,214.09  65,697,954.11 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)            117,150,000.00           143,713,014.00 
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)          0.51                  0.46 
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ตารางที่ 3 สรุปงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 - 2548 
งบกระแสเงินสด
(หนวย : บาท)

ป 2546 ป 2547 ป 2548

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 58,878,676.31       59,663,214.09       65,697,954.11       
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรม

คาเสื่อมราคา 10,164,427.52       14,016,395.47       17,861,797.88       
สิทธิบัตรตัดจําหนาย 351,400.00           214,688.96           6.00                   
ตัดจําหนายคาความนิยม (481,445.12)          (238,744.03)          -                     
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย -                     2,714,571.51        -                     
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 9,888,467.12        7,171,941.26        10,600,719.65       
กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี (3,626,246.03)       -                     -                     
หน้ีสงสัยจะสูญ -                     748,748.04           -                     
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร (299,347.11)          (1,028,321.89)       (775,887.78)          
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง -                     4,266,522.51        (1,432,381.15)       

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 74,875,932.69        87,529,015.92        91,952,208.71        
สินทรัพยจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคา (21,244,511.34)      (10,287,287.32)      (43,886,956.96)      
สินคาคงเหลือ (9,587,212.48)       (26,826,516.18)      604,701.83           
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,431,163.56)       (2,408,526.02)       (221,519.25)          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอี่น 19,190.20            (400.00)               137,987.60           

หน้ีสนิจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหนี้การคา 14,775,202.19       8,331,344.97        8,475,142.77        
คาใชจายคางจาย 7,715,757.65        9,067,458.45        (8,118,506.87)       
ภาษีเงินไดคางจาย 8,302,641.19        (7,044,668.11)       1,483,122.99        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 400,042.11           8,006,515.81        (6,320,839.05)       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 73,825,878.65        66,366,937.52        44,105,341.77        
กระแสเงินสดจากการลงทุนเพิ่มขึ้น  (ลดลง)

เงินสดรับจากเงินลงทุน -                     (600,000.00)          (100,000,000.00)    
เงินสดจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 451,808.41           1,041,018.71        (2,393,605.70)       
เงินสดจายซื้อทรัพยสินถาวร (27,407,281.91)      (40,580,106.31)      (22,840,285.30)      
เงินสดรับลวงหนาจากการขายที่ดิน -                     59,149,000.00       -                     
เงินสดรับจากเงินปนผล 4,282,320.00        6,117,600.00        -                     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (22,673,153.50)       25,127,512.40        (125,233,891.00)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (20,773,145.40)      (1,700,000.00)       (20,000,000.00)      
จายชําระเจาหนี้เชาซ้ือ (3,824,938.51)       (1,629,941.72)       -                     
หน้ีสินระยะยาว (4,104,650.21)       -                     -                     
เงินสดจายปนผล (8,400,000.00)       (82,500,000.00)      (39,354,000.00)      
รับเงินเพิ่มทุน -                     -                     182,791,500.00     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (37,102,734.12)       (85,829,941.72)       123,437,500.00      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 14,049,991.03        5,664,508.20          42,308,950.77        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2,526,845.07          16,576,836.10        26,263,794.86        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 16,576,836.10        22,241,344.30        68,572,745.63        

งบการเงิน 
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ตารางที่ 4  อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 - 2548 
อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2546 ป 2547 ป 2548

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.23 1.10 2.83
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.64 0.45 1.36
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.46 0.31 0.21
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 6.67 6.58 5.41
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.55 0.69 0.76
อัตราสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.45 0.31 0.24
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 54 55 67
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 3.81 3.87 3.61
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 94 93 100
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 3.84 4.08 3.90
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 94 88 92
Cash Cycle (วัน) 55 59 74

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 34.43% 33.53% 34.05%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 19.02% 16.22% 17.23%
อัตรากําไรอ่ืนๆ (%) 0.09% 0.18% 0.13%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 77.02% 68.35% 40.88%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.67% 9.95% 10.48%
อัตราขยายตัวของกําไรสุทธิ (%) 35.64% 1.33% 10.11%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 35.96% 33.81% 23.33%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 18.19% 15.39% 13.46%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 45.96% 50.69% 63.30%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.56 1.55 1.28

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.81 1.68 0.37
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 83.47 249.07 49.06
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.14 0.53 0.54
อัตราการจายเงินปนผล (%) 14.27% 138.28% 59.90%  

งบการเงิน 
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