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สาสนจากสาสนจากประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริษัท  
  
 

 
 

อุตสาหกรรมเคมถีือเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญตอการบงบอกถึงความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกจิ  ทั้งดานการสงออกหรอืดานการบริโภคของประชาชนในประเทศ  ตลอดจนการ
ขยายตัวหรือชะลอตัวของอุตสาหกรรมหลักๆ อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต  อุตสาหกรรม
อาหาร  อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมกอสราง  
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ฯลฯ  เนื่องจากอุตสาหกรรมสีมีสวนเขาไปเกีย่วของอยูแทบทัง้สิ้น 
 

โลกไรพรมแดนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  ทําใหการลงทุนทางการเงิน  ทางเทคโนโลยี หรือวัตถุดิบตางๆ สามารถหมุนเวียน
ไปสูในประเทศทั่วโลกไดงายและรวดเร็วข้ึน  สงผลใหการแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเชนกัน  ประเทศไทยของเราได
เผชิญกับปญหาจากปจจัยนอกประเทศ เชน ราคาน้ํามัน และ ปจจัยในประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภัยธรรมชาติ 
เปนตน  ถึงแมจะประสบเหตุการณตางๆ เหลานี้ ประเทศไทยก็ยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมสีโดยรวม ซึ่งบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ไดเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกาะกระแสความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหลานั้นดวย  โดยบริษัทมีการเจริญเติบโตของการดําเนินงานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
 

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทของคนไทยที่มีประวัติในการดําเนินธุรกิจสีในประเทศมากวา 40 ป  และ
เปนบริษัทแรกของคนไทยที่ผลิตสีอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเขาสีตางชาติ บริษัทตระหนักดีถึงการแขงขันที่จะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึนในอนาคต  จึงไดใหความสําคัญกับบุคลากร  เทคโนโลยี และการตลาดแบบสากล  โดยไดสั่งสมบุคลากรที่มี
ประสบการณดานสีอุตสาหกรรมอยูเปนจํานวนมาก  และเทคโนโลยีระดับโลก เชน BASF Coatings (Japan),  Origin Electric 
(Japan) และ  INX International Ink USA ประกอบเขากับทีมการตลาดที่แข็งแกรงและมีประสบการณ  ทําใหเช่ือไดวาจะสามารถ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาซึ่งสวนใหญเปนลูกคาชาวตางประเทศ  และนับเปนความ
ภาคภูมิใจที่บริษัทไดเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมสนับสนุนใหกับอุตสาหกรรมหลักๆ ของประเทศ 
 

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรทั้งระบบอยางตอเนื่องเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันบนเวทีโลก  จึงได
ปรับกลยุทธและมุงเนนใหเปนผูผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ  มีความแข็งแกรงทางธุรกิจ  มีความพรอมและยืดหยุนตอ
การปรับเปลี่ยนการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีความเหมาะสมแกบริษัทมากที่สุด  อีกทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ  และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท  ฝายบริหาร และ พนักงานทุกทานที่ไดรวมมือปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  และขอขอบคุณ
ทานผูถือหุนตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายที่ใหความอนุเคราะห  สงเสริมการดําเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด 
 
 
 
 
             นายสนั่น เอกแสงกุล 
                     ประธานกรรมการบริษทั 
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MMaassssaaggee  ffrroomm  CChhaaiirrmmaann  
 

 
 
 
Chemical industry is considered an indicator of economic growth in the areas of export 
and consumer confidence in the country. The growth of chemical industry, or paint 
industry specifically, represents expansion of other industries such as automotive, 
food, electronics, electrical appliance, construction, printing, and many more industries.  
 
As today all businesses are operated in the world of no boundaries, investments in terms of finance, technology, and 
raw materials are circulating among countries all over the world with much less difficulty. As a result, business 
competition has been more intense than ever before. Apart from fierce global competition, Thailand has been 
challenged with such impediments as higher oil price, unstable polity and etc. However, Thailand has been able to 
maintain continuous growth of the economy. The overall paint industry has also shown expansion because of fact that 
paint industry always moves in parallel with the economic trends of the country. With no exception, Eason Paint Public 
Company has also experienced the market growth along with the entire paint industry. 
 
Eason Public Company Limited, Thai company engaging in paint business for 40 years, is the first Thai industrial paint 
manufacturer serving customers in place of other paint-imported companies. To strengthen the Company’s position and 
capacity in the competitive environment, we invested a great deal to improve our staff, technology, and marketing 
management. A great number of highly-trained, experienced staff in paint industry has worked with us. We have also 
acquired world class high technology of such companies as BASF Coating (Japan), Origin Electric (Japan) and INX 
International Ink USA. Equipped with experienced and specialized staff team, high technology, including strong and 
experienced marketing team, we have much confidence to serve our clients which mostly are foreign companies with 
high quality products. And we are very proud of our sharing in the growth of other related industries as well. 
 
To strengthen our ability to compete in the world market, we recognize the necessity of continuous organizational 
development and improvement. To be the world leader as a paint manufacturer, the Company has developed a strategy 
with a goal regarding stronger business position, including readiness, and flexibility to changes. In line with the strategy, 
the Company implements measure of performance review and evaluation and ensuring that good governance and 
corporate management is practiced company-wide.  
 
On this occasion, I would like to thank Board of Directors, Executive Team, and staff for hard and efficient work. Also, 
my gratitude to all shareholders for the continued support needed for the prosperity of the Company. 
 
 
 
 
         Mr. Sanan Eksangkul 
                  Chairman  
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คณะกรรมการบริษัท 
Board of Director 
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คณะผูบริหาร 
Management Team 
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คณะผูบริหาร 
Management Team 
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ขอมูลท่ัวไป 
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 1. บริษทัที่ออกหลักทรพัย 

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

หมึกพิมพ สีเคลือบบรรจุภัณฑ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ และโรงงาน : เลขที่ 7/1-2 หมู 1 ตําบลพานทอง 
      อาํเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
 
โทรศัพท (สํานักงานใหญ)  : 0-3845-1833 
 
โทรสาร (สํานักงานใหญ)  : 0-3845-1825 
 
ที่ต้ังสํานักงานสาขา   : เลขที่ 312 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 
     : แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
โทรศัพท (สํานักงานสาขา)  : 0-2579-0501 
 
โทรสาร (สํานักงานสาขา)  : 0-2941-7569 
 
เลขทะเบยีนบริษัท   : 0107574800111 

 

เว็บไซต    : www.easonpaint.co.th 
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2. บริษทัยอยและบริษทัรวม  

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  : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศัพท  : 0-2229-2800, 0-2654-5599 
   โทรสาร  : 0-2359-1262-3 

 3.2 ผูสอบบัญช ี  : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
   ที่ต้ัง  : 267/1 ถนนประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
   โทรศัพท  : 0-2587-8080 
   โทรสาร  : 0-2586-0301 

Annual Report 2006 
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            หนวย: ลานบาท 
งบกําไรขาดทุน ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ ป 2549 รอยละ

รายไดรวม 599.60 100.00% 626.81 100.00% 663.98 100.00%
คาใชจายรวม 501.42 83.63% 518.09 82.65% 575.52 86.68%
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 98.18 16.37% 108.72 17.35% 88.46 13.32%
ดอกเบ้ียจาย 0.39 0.07% 1.56 0.25% 0.51 0.08%
ภาษีเงินได 30.95 5.16% 30.87 4.92% 23.09 3.48%
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 7.17 1.20% 10.60 1.69% 5.65 0.85%
กําไรจากกิจกรรมปกติ 59.66 9.95% 65.70 10.48% 59.21 8.92%
รายการพิเศษ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
กําไรสุทธิ 59.66 9.95% 65.70 10.48% 59.21 8.92%  

งบดุล ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ ป 2549 รอยละ

สินทรัพยรวม 420.07 100.00% 556.17 100.00% 573.57 100.00%
หนี้สินรวม 263,125,901.79    62.64% 149,945,821.63    26.96% 152,282,322.96    26.55%
สวนของผูถือหุนรวม 156.94 37.36% 406.23 73.04% 421.29 73.45%  
      ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษัท 
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สรุปผลงานสําคัญและการดําเนินงานป 2549 

1. เมื่อตนป 2549 บริษัทเริ่มผลิตหมึกพิมพยูวีโดยใชเทคโนโลยีของ INX International Ink Co. ประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่ง
ถือเปนบริษัทแรกในประเทศไทยที่ไดผลิตและจําหนายหมึกพิมพยูวีที่ไดรับมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือจําหนายใหกับ
ผูผลิตบรรจุภัณฑโลหะ  ทําใหประหยัดเวลา พลังงาน และลดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตไดมากกวาระบบการพิมพเดิม 

2. ในป 2549 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 651.31 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากป 2548 เทากับ 37.17 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 5.93  โดยแบงเปนรายไดจากกลุมยานยนตเทากับ 504.80 ลานบาท และรายไดจากกลุมสีอุตสาหกรรมอื่นเทากับ 
146.51 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2548 เทากับ 1.96 ลานบาท และ 27.22 ลานบาท หรือคิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.39 
และรอยละ 22.82 ตามลําดับ  แมวารายไดจากกลุมยานยนตจะเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากป 2548 แตบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายตัวของสีอุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ จึงไดลงทุนขยายกําลังการผลิตเพ่ือรองรับความตองการใชสีที่มีมากขึ้นจากการ
ขยายตัวของสีพนพลาสติก หมึกพิมพ สีเคลือบบรรจุภัณฑ และผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่บริษัทไดพัฒนาสีที่มีลักษณะพิเศษ      
มีมูลคาสูง  รวมถึงการขยายฐานลูกคาที่เพ่ิมข้ึน และยังสงผลใหบริษัทสามารถกระจายสัดสวนรายไดไปยังผลิตภัณฑอื่น ๆ 
ไดอีกดวย  

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

4. ไตรมาสที่ 3 ป 2549 ที่ผานมา  โครงการเพิ่มสายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนตตามความรวมมือทางการคากับ 
BASF Coatings Japan เกิดความลาชา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  การเมือง และนโยบายของรัฐบาลที่มีเปาหมายจะทําให
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชีย (Detroit of Asia) ยังไมมีความชัดเจน  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัท
กําลังอยูระหวางการเจรจาเงื่อนไขทางการคารวมกับพันธมิตรดังกลาว 

5. เดือนพฤศจิกายน 2549  ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  ผูถือหุนไดมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 107,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200,000,000 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 307,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 307,000,000 หุน  โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 
107,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 100,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายแกผูถือหุนเดิม  โดยอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกิน 4 ป เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน
หุนสามัญเดิม 2 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท  ซึ่งอยูระหวางการยื่นขออนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 7,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายแกกรรมการ ผูบริหาร (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท  โดยอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป  ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุน
สามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการ ผูบริหาร (ซึ่งมิได
ดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทซึ่งอยูระหวางการยื่นขออนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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 บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดเริ่มจดทะเบียนกอต้ังบริษัทในป 2508  ภายใตช่ือ บริษัท ผลิตภัณฑสี
อิสาณ จํากัด กอต้ังโดย นายขอ เอกแสงกุล ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณและวิสัยทัศนในดานผลิตภัณฑสีอุตสาหกรรมมาเปน
เวลานาน เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตสีทาอาคาร ตอมาในป 2525 ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 7.5 ลานบาท เพ่ือขยายสายการผลิตในการ
ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม รวมถึงการรับจางผลิตงานเฉพาะอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ Know-How สีที่มีอยู 
เชน สีเคลือบบรรจุภัณฑ หมึกพิมพ เปนตน ในป 2532 ไดเปล่ียนชื่อจาก บริษัท ผลิตภัณฑสีอิสาณ จํากัด มาเปน บริษัท อีซึ่น 
เพนท โปรดักส จํากัด และในป 2548 ไดเปล่ียนเปน บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมในปเดียวกัน 

 บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม ไดแก สีพนรถจักรยานยนต สีพนพลาสติก สีเคลือบบรรจุภัณฑ และ
หมึกพิมพ โดยมีลูกคาหลัก คือ กลุมผูใชสีที่เปนผูผลิตสินคาตามคําสั่ง หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) สวนดาน
รูปแบบการผลิตและจําหนายสีนั้น บริษัทจะผลิตสีพนรถจักรยานยนต สีพนพลาสติก ตาม Know-How ที่ไดมาจากการซื้อจาก
เจาของลิขสิทธิ์ การรวมมือทางการคากับกลุมเจาของลิขสิทธิ์ และรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑใหลูกคาสามารถใชไดกับ
สภาพแวดลอมในประเทศ จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีผานผูจัดจําหนายที่เกี่ยวของ และบริษัทยังผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ       
หมึกพิมพ ตาม Know-How ของบริษัทที่พัฒนาข้ึนเองจากการวิจัย และประสบการณ จากนั้นจะจําหนายสีใหกับลูกคาผูใชสี
โดยตรง (End User)  ภายใตตราสินคาของตนเอง ไดแก EASON นกอินทรีย นกบินคู 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) 
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 ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงรวมทุนกับ Origin และ Miki (Thailand) จัดต้ัง OMT เพ่ือประโยชนหลักในดานการรักษาสวนแบงใน
ตลาดสีพนพลาสติกจากฐานลูกคาของ Miki (Thailand) ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และดานวัตถุดิบพิเศษเฉพาะ ที่ใชกับสูตร
การผลิตสีของ Origin เทานั้น 

 

สรุปผลิตภัณฑและลิขสิทธ์ิทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ เจาของลิขสทิธ์ิ รายละเอียด ตราสินคา 
สีพนรถจักรยานยนต NOF บริษัทซื้อ Know-How สีพนรถจักรยานยนตทั้งหมด

จาก NOF โดยบริษัทตองจายคาลิขสิทธิ์ในอัตราที่
ระบุตามสัญญาจากยอดจําหนายสีผาน NTL ที่เปนผู
จัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนตใหบริษัท 

“NOF” 

สีพนพลาสติก 
 

Origin บริษัทมีการรวมทุนกับ Origin และ Miki (Thailand) 
เพ่ือกอต้ัง OMT และให OMT เปนผูจัดจําหนายสีพน
พลาสติกที่บริษัทผลิตโดยใช Know-How ของ Origin 
ทําใหบริษัทไมตองซื้อ Know-How จาก Origin เอง  

“Origin, Eason” 

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

“Eason” 

หมึกพิมพ ไดแก หมึกพิมพ
สําหรับงานโลหะ  และงาน
กระดาษ 
 

บริษัท บริ ษัทผลิตสีตาม  Know-How ที่บริ ษัทวิจัยและ
พัฒนาขึ้น จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีโดยตรงไปยัง
ลูกคาผูใชสี 

“นกบินคู” 

หมึกพิมพพิเศษ  เชน  หมึก
พิมพยูวี 

INX บริษัทเปนผูผลิตและผูจัดจําหนายหมึกพิมพยูวีของ 
INX ในประเทศไทยเพียงผูเดียว 

“INX” 

สีเรือ NOF 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. 
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 โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2547-2549 มีดังนี ้

รายได
รายไดจากการขายและบริการ 598,515.04      99.82% 625,743.94         99.83% 653,199.10  98.38%
รายไดจากการขายสีอุตสาหกรรม 595,643.10     99.34% 622,131.27        99.25% 651,306.00  98.09%
กลุมยานยนต 487,011.94     81.22% 502,445.06        80.16% 504,795.00  76.03%
กลุมสีอุตสาหกรรมอื่น 108,631.16     18.12% 119,686.21        19.09% 146,511.00  22.07%

รายไดจากการบริการ 2,352.99        0.39% 2,045.49           0.33% 1,893.10     0.29%
รายไดจากการขายอื่น ๆ 518.95           0.09% 1,567.18           0.25% -            0.00%

รายไดอื่น ๆ 1,086.19          0.18% 1,069.32             0.17% 10,780.13    0.28%
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 1,028.34        0.17% 775.89             0.12% 1,006.57     0.15%
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 57.85            0.01% 67.58               0.01% 882.45        0.13%
ดอกเบี้ยรับ -               0.00% 225.85             0.04% 3,929.15     0.59%
รายไดอ่ืน -               0.00% -                  0.00% 4,961.96     0.75%

รวมรายได 599,601.23      100.00% 626,813.26         100.00% 663,979.23  100.00%
กําลังการผลิต 4,800 ตัน/ป

รายละเอียดรายได ป 2547 รอยละ ป 2549 รอยละ

6,300 ตัน/ป

ป 2548 รอยละ

4,900 ตัน/ป  
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

รายงานประจําป 2549 

1. ความเสีย่งจากการพึ่งพิง Know-How ผูจัดจําหนาย และฐานลูกคาจากคูคา 

 บริษัทผลิตสีพนรถจักรยานยนตโดยใช Know-How ของ BASF Coatings Japan และจําหนายทั้งหมดผานผูจัดจําหนาย 
คือ NTL (บริษัทยอย) ใหกับกลุมผูผลิตสินคา OEM  สําหรับสีพนพลาสติกจผลิตโดยใช Know-How ของ Origin และจําหนาย
ทั้งหมดผานผูจัดจําหนาย คือ OMT (บริษัทที่เกี่ยวของ) ใหกับฐานลูกคาของ Miki (Thailand) ซึ่งเปนผูรวมทุนใน OMT ดวย ในป 
2548 และป 2549 บริษัทมีสัดสวนมูลคาการจําหนายผานผูจัดจําหนายรอยละ 80.76 และรอยละ 77.50 ของรายไดขาย ตามลําดับ 
จะเห็นไดวา รายไดจากการขายสีอุตสาหกรรมสวนใหญเปนการจําหนายสีที่ใช Know-How ของ BASF Coatings Japan และ 
Origin ผานผูจัดจําหนาย  นอกจากนี้ ในการใช Know-How จาก BASF Coatings Japan และ Origin ในการผลิต บริษัทจะตองใช
วัตถุดิบเฉพาะที่เปนความลับทางการคา ที่ตองซื้อจากผูจัดจําหนายที่ไดรับการยอมรับจากเจาของ Know-How เทานั้น ดังนั้น หาก 
BASF Coatings Japan และ/หรือ Origin หันมาลงทุนในอุตสาหกรรมสีเอง หรือบริษัทไมสามารถจําหนายสีไปยังฐานลูกคาของคู
คา อาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญได 

 บริษัทใช Know-How จากตางประเทศในการผลิตสีเพ่ือจําหนายไปยังกลุมผูใชสีในประเทศ เนื่องจากเปน Know-How การ
ผลิตสีที่มีช่ือเสียง และไดรับการยอมรับในระดับสากล อยางไรก็ตาม การใช Know-How จากตางประเทศจะตองมีการปรับการใช
งานเพ่ือใหเขากับสภาพแวดลอมในประเทศไทยซึ่งแตกตางจากสภาพแวดลอมในประเทศของเจาของ Know-How โดยอาศัยการ
วิจัย พัฒนา และความชํานาญทางธุรกิจในประเทศ และข้ันตอนในการจําหนายและการใหบริการหลังการขาย ยังคงตองอาศัย
บุคลากรคนไทยที่มีความชํานาญและสามารถประสานงานกับลูกคาคนไทยไดดีกวาบุคลากรชาวตางประเทศ ซึ่งบริษัทมีทั้งความ
เขาใจและความชํานาญในธุรกิจ และสามารถตอบสนองตอความตองการใชสีของลูกคาในประเทศไดดีกวา เชน บริษัทสามารถให
คําแนะนําแกลูกคาในการใชสีในสภาพแวดลอมในประเทศไทยที่มีความชื้นสูงกวาประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ บริษัทยังให
ความสําคัญในการขยายฐานลูกคาของบริษัทเองมากขึ้น  จะเห็นไดจาก สัดสวนการจําหนายผานผูจัดจําหนายลดลงในป 2549 
เนื่องจากบริษัทมีจําหนายผลิตภัณฑหลักอื่น ๆ โดยตรงเพ่ิมข้ึน  

 

2. ความเสีย่งดานความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและราคาวัตถุดิบ 

บริษัทใชเคมีภัณฑเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตสี ไดแก ผงสี เรซิ่น ตัวทําละลาย(Solvent) ซึ่งผงสี และเรซิ่นที่เปนวัตถุดิบ
เฉพาะ มีบางสวนตองนําเขาจากตางประเทศ และซ้ือผานผูจัดจําหนายวัตถุดิบ จึงทําใหบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบทั้งในรูปสกุลเงิน
บาท และสกุลเงินตางประเทศ ในป 2548 และป 2549 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายหรือผูนําเขา คิดเปน  
รอยละ 88.97 และรอยละ 83.93 ของยอดซื้อวัตถุดิบ ตามลําดับ และบริษัทนําเขาวัตถุดิบเองประมาณรอยละ 11.03 และรอยละ 
16.07 ของยอดซื้อวัตถุดิบ ตามลําดับ จึงอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
นอกจากนี้ ราคาเคมีภัณฑบางสวนจะปรับตัวตามราคาน้ํามัน ในป 2548 และป 2549 บริษัทมีอัตราสวนคาวัตถุดิบทั้งสิ้นตอตนทุน
ขาย เทากับรอยละ 91.48 และรอยละ 92.99 ตามลําดับ  ดังนั้น หากราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและมี
นัยสําคัญ อาจจะสงผลตอตนทุนขาย และผลประกอบการของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินซึ่ง
เปนวงเงินที่เพียงพอตอมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศในแตละครั้ง  นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการผลิตตาม
แผนการผลิตสินคาของลูกคากอนการซื้อวัตถุดิบหลักๆ จากผูจําหนายวัตถุดิบ เพ่ือใหมีวัตถุดิบใหพอเพียงสําหรับการผลิตสีในแต
ละคําสั่งซื้อจากลูกคา โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 1-3 เดือน มีการสํารองวัตถุดิบนานประมาณ 3 เดือน บริษัทยังมี
นโยบายในการปรับราคาขายตามความผันผวนของตนทุนแมจะไมสามารถปรับราคาไดทันที แตสินคาสวนใหญของบริษัทจะมี
วงจรชีวิตคอนขางสั้น ทําใหบริษัทมีโอกาสที่จะต้ังราคาสินคาใหมใหสะทอนตนทุนที่แทจริงเพ่ือรักษาระดับอัตรากําไรสวนเพ่ิม และ
บริษัทยังติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงคและอุปทานของเคมีภัณฑในตลาดโลกอยางใกลชิด เพ่ือเปนขอมูลในการบริหาร
ตนทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และทําใหบริษัทบริหารอัตรากําไรข้ันตนได 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

รายงานประจําป 2549 

3. ความเสีย่งจากการสั่งซ้ือวัตถุดิบเฉพาะจากผูจดัจําหนายนอยราย 

บริษัทมียอดสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนรถจักรยานยนตและสีพนพลาสติกจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบใน
ประเทศ 2 ราย วัตถุดิบเฉพาะดังกลาว เปนวัตถุดิบสําคัญซึ่งมีสูตรเปนความลับทางการคาตาม Know-How ที่บริษัทใชในการผลิต 
ซึ่งสูตรลิขสิทธิ์การผลิตสีนี้เปนสวนสําคัญในธุรกิจสีอุตสาหกรรม ในป 2548 และป 2549 มูลคาการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
จากผูจัดจําหนายทั้งสอง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 24.84 และ 21.00 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ตามลําดับ จึงอาจ
ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากหากผูจัดจําหนายรายใหญดังกลาวยกเลิกการจัดสงวัตถุดิบใหแกบริษัท หรือไมสามารถจัดสงวัตถุดิบ
ไดตรงตามเวลาที่กําหนด 

อยางไรก็ตาม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนรถจักรยานยนต บริษัทไดทําการคากับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
ในประเทศรายดังกลาวมาเปนเวลานาน โดยมีการทําสัญญาระหวางบริษัทและผูจัดจําหนาย เพ่ือใหผูจัดจําหนายสามารถจัดหา
วัตถุดิบเฉพาะตามสัญญาตรงตาม Know-How ทั้งนี้ หากผูจัดจําหนายวัตถุดิบเฉพาะตามสัญญารายดังกลาวไมสามารถจัดสง
วัตถุดิบใหแกบริษัทได หรือไมสามารถจัดสงไดตรงตามเวลาที่กําหนด บริษัทสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะดังกลาวจาก BASF 
Coatings Japan เพ่ือนําเขาวัตถุดิบมาใชในการผลิตและสามารถสงสีใหลูกคาตามคําสั่งซื้อในเวลาที่ตกลงได แตอยางไรก็ตาม
ตนทุนวัตถุดิบเฉพาะนําเขาจะสูงกวาตนทุนวัตถุดิบเฉพาะภายในประเทศ และอาจทําใหตนทุนการผลิตสีพนรถจักรยานยนตของ
บริษัทสูงข้ึน 

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

 

4. ความเสีย่งจากการเปดเสรทีางการคาในตลาดสีอุตสาหกรรม  

การเปดเสรีทางการคาในตลาดสีอุตสาหกรรม อาจทําใหเกิดการนําเขาสีอุตสาหกรรมสําเร็จรูปจากตางประเทศที่มีราคาขาย
ตํ่ากวาภายในประเทศ เชน สีอุตสาหกรรมนําเขาจากประเทศจีน ไดแก หมึกพิมพ เปนตน  นอกจากนี้ คูแขงรายใหมในตลาดสี
อุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น เนื่องจากตลาดสีอุตสาหกรรมภายในประเทศยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก เพราะสีอุตสาหกรรมเปน
องคประกอบของการผลิตสินคาในหลายอุตสาหกรรม และผูประกอบในแตละอุตสาหกรรมเริ่มใหความสําคัญในดานบรรจภุณัฑของ
สินคา ซึ่งจะตองใชสีในการเพิ่มมูลคาของสินคาของตน การแขงขันที่สูงข้ึนอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของรายไดของบริษัท
ในอนาคต 

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 นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการคาของ
วัตถุดิบจะทําใหตนทุนวัตถุดิบในการผลิตซึ่งสวนใหญนําเขาจากตางประเทศลดลง และสงผลดีตอผูผลิตสีอุตสาหกรรมในประเทศ 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

รายงานประจําป 2549 

5. ความเสีย่งจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต  

รายไดจากการขายสีกลุมยานยนตในป 2548 และป 2549 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 80.16 และรอยละ 76.03 ของ
รายไดขายทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งไดรายไดดังกลาวจะขึ้นลงตามอุตสาหกรรมยานยนต  นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการเพิ่ม
สายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต เพ่ือขยายฐานลูกคาและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต จึงทําใหบริษัท
อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต 

 อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนตยังคงมีการขยายตัว และพฤติกรรมของลูกคาผูใชสีจะไมเปล่ียนยี่หอสีจากเดิมที่ตนเคย
ใชอยูเนื่องจากมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงสูง (Switching Cost) และตนทุนสีเมื่อเทียบกับตนทุนสินคาคิดเปนสัดสวนที่นอยมาก 
เชน ตนทุนสีเทียบกับตนทุนรถยนตทั้งคัน ผูใชสีจึงจะเลือกใชสีที่ตนใหการยอมรับ และไมเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปใชสีที่ไมเปนที่รูจัก
หรือไมเปนที่ยอมรับแมสีดังกลาวจะมีราคาขายที่ตํ่ากวา ดังนั้น ฐานลูกคาผูใชสีของ BASF Coatings Japan จะยังคงใชสีของ 
BASF Coatings Japan อยู นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญในการผลิตและจําหนายสีที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนตมากขึ้น เชน สีบรรจุภัณฑ และหมึกพิมพ รวมถึงการมุงเนนพัฒนาสีที่ผลิตโดยใช Know-How 
และตราสินคาของบริษัท พรอมทั้งขยายฐานลูกคาของบริษัทเองมากขึ้น  

 

6. ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

เนื่องจากลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมตอเนื่อง บริษัทจึงตองมีการควบคุมกระบวนการผลิตสี
ใหเปนไปตามมาตรฐานของกลุมอุตสาหกรรมหรือตามขอกําหนดของลูกคาเปนหลัก เชน หากลูกคาใหความสําคัญเรื่องการรักษา
สิ่งแวดลอม บริษัทตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมดวย  เพราะสีเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑของ
ลูกคาดวย ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ทําใหบริษัทตองพยายามพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา หากลูกคาผูใชสีเปล่ียนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ เชน การเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชในการผลิตของลูกคาจาก
โลหะ มาเปนกระดาษ หรือการลดการใชทินเนอรในผลิตภัณฑของลูกคา ตลอดจนการเปลี่ยนสูตรการผลิตเปนสูตรน้ํา (Water 
Borne) การนําใชหุนยนตในข้ันตอนการพนสี ทําใหลดการสูญเสียของสีระหวางการพน และการใชสารเคมีชนิดใหมๆ เพ่ือรักษา
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญดังกลาวอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได  

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

 

7. ความเสีย่งจากการที่บริษทัมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50 

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549  กลุมตระกูลเอกแสงกุลซึ่งเปนกลุมผูบริหารมีอํานาจควบคุมในบริษัท ยังคงมีสัดสวนการถือหุน
สูงกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดหรือรอยละ 67.48 ซึ่งทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงต้ังกรรมการหรือการขอมติที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่
ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือ
หุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได  
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 หลักทรพัยของบริษทั 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 307 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 307 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  โดยเปนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 200 ลานบาท  

 

 ผูถือหุน 

 รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549 มีดังนี้ 

ลําดับที่ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ
1 บจก. เอกแสง โฮลด้ิงส และกลุมเอกแสงกุล 135,160,001 67.58%
2 กองทุนแมกซ และบจก. แมกซ ประกันชีวิต โดย บลจ. นครหลวงไทย จํากัด 13,713,300 6.86%
3 กลุมอนันตวัชกร 9,220,000 4.61%
4 นายธงชัย  เมธากิจตระกูล 5,000,000 2.50%
5 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 3,759,300 1.88%
6 นายสมศักด์ิ  คุลีเมฆิน 2,100,000 1.05%
7 นายธวัช  บวรวนิชยกูร 1,500,000 0.75%
8 กลุมเรืองศิริกูลชัย 1,269,500 0.63%
9 นางสาวเบญจวรรณ  อธิคมพจน 1,244,000 0.62%
10 ผูถือหุนรายยอย 27,033,899 13.52%

รวม 200,000,000 100.00%  
 

 นโยบายการจายปนผล 

 บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตาม
กฎหมายแลวของกลุมบริษัท หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของกลุม
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพ
คลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตน 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม 
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 โครงสรางการจัดการ 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 
 

 

 

 หมายเหตุ: *บริษัทมีการวาจางบุคคลภายนอก คือ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท 

 

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

รองกรรมการผูจดัการ       

กรรมการผูจัดการ     

การตลาดและขาย จัดซื้อ 

คณะกรรมการบริหาร 

การเงิน บัญชีและสํานักงาน ผลิต ทรัพยากรมนุษย 

รองกรรมการผูจดัการ       รองกรรมการผูจดัการ       

คณะกรรมการตรวจสอบ     

หนวยตรวจสอบภายใน       

ที่ปรึกษา      
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 คณะกรรมการของบริษัท  

 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายช่ือคณะกรรมการแตละชุด และขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

1. คณะกรรมการบริษทั 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ดังนี้  

  ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล กรรมการ 

3. นายสนิท 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 

 นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล หรือ นายสนิท 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 มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตาง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่
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ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่
นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวหรือเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตชัดเจน 

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
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวหรือเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน เชน ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ 

2. คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทาน ดังนี้  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการบริหาร 

3. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล กรรมการบริหาร 

4. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการบริหาร 

5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล 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 2549 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 โดยประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให
ผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

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 
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8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

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 

เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชน กรรมการผูจัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัท ไมสามารถเปน
กรรมการตรวจสอบได เนื่องจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหาร เปนตน 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะ
ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ 

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 
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3. รายการที่อาจถือวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

4. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบที่กระทํากับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายสินคาหรือบริการตามเงื่อนไข ดังนี้ 

4.1) การไดมาหรือจําหนายสินคาหรือบริการนั้น อยูบนพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจปกติและเปนเง่ือนไขการคา
โดยทั่วไปที่กําหนด โดยมีหลักเกณฑชัดเจนและเปนที่เปดเผย 

4.2) ราคาสินคาหรือบริการ เทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น 

5. ความชวยเหลือทางการเงินที่กรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบไดรับจากบริษัท บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่เปนธุรกิจปกติในฐานะเปนสถาบันการเงิน 

6. รายการใดๆ ที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดดําเนินการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯที่เกี่ยวของแลว
รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด 

 

4. คณะผูบริหาร 

 คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 

  ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. นายสนั่น  เอกแสงกุล             ประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล             กรรมการผูจัดการ 

3. นายสนิท  เอกแสงกุล รองกรรมการผูจดัการ 

4. นายวิชัย  เอกแสงกุล รองกรรมการผูจดัการ 

5. นายม่ํา อรรณพพงศ รองกรรมการผูจดัการ 

(รักษาการ) ผูจัดการฝายวิจยัและพัฒนา 

6. นายวิวัฒน  เอกแสงกุล ผูจัดการฝายการเงิน 

7. นางวิไลวรรณ  มติรภานนท ผูจัดการฝายจัดซือ้ 

8. นางสวางจิตต  เลาหะโรจนพันธ ผูจัดการฝายบัญชีและสํานักงาน 

9. นายวิชชาญ  จุลหริก ผูจัดการฝายการตลาดและขาย 

10. นายสมโภชน  เจริญลาภ             ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 

11. นางสาวจันทิมา  คูตรีสุคนธ ผูจัดการฝายผลิต 
 

การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดย
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้  

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวา หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
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2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือ
หุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

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 
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5.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

   5.1  คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษทั  
  ตามมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 ณ  วันที่ 20 เมษายน 2549 ไดอนมุติัคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับ
ป 2549 ไมเกิน 2.2 ลานบาท  

ป 2547 ป 2548 ป 2549 คาตอบแทน 

กรรมการบริษทั จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน    
(บาท) 

จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน    
(บาท) 

จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน     
(บาท) 

 เบ้ียประชุมกรรมการ 

 โบนัส 

-- 

-0- 

-0- 

-0- 

9 

-0- 

570,000.00 

-0- 

9 

9 

510,000.00 

920,000.00 

 

5.2 คาตอบแทนของกรรมการบริษทัแตละราย 
             หนวย: บาท 

คาตอบแทน  ชื่อ - สกุล ดํารงตําแหนง 
ป 2549 

1. นายสนั่น  เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 170,000 
2. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 
3. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 
4. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 
5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 
6. นางพิสมัย บุณยเกยีรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 215,000 
7. นายวิเทยีน นลิดํา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 175,000 
8. นายเจน วองอสิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 185,000 
9. นางสาวทิพวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 185,000 

รวม 1,430,000.00 

 

5.3 คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษทั 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 คาตอบแทน 

ผูบริหาร จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนราย 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

 เงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ 

6 21,996,178.85 10 24,759,268.00 11 24,704,751.00 
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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 
 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 
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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 
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 
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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 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 
ดังนี้  

 

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายชือ่คณะกรรมการ 

ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 
1. นายสนั่น  เอกแสงกุล 6/6 5/5 N/A N/A 
2. นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล 6/6 5/5  N/A N/A 
3. นายสนิท  เอกแสงกุล 6/6 5/5  N/A N/A 
4. นายวิชัย  เอกแสงกุล 6/6 5/5  N/A N/A 
5. นางสาวสิรินันท  เอกแสงกุล 6/6 5/5  N/A N/A 
6. นางพิสมัย  บุณยเกียรติ 6/6 5/5 5/5 6/6 
7. นายวิเทียน  นิลดํา 6/6 5/5 5/5 5/6 
8. นายเจน  วองอิสริยะกุล 5/6 5/5 5/5 6/6 
9. นางสาวทิพวรรณ  อุทัยสาง 6/6 5/5 5/5 6/6 

 

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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแตเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวทั้งสิ้น 6 ครั้ง  

14) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ โดย

ไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ
บริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุล
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  
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นอกจากนั้นบริษัทจะจัดใหมีสวนงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และดําเนินการให
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงินประจําป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีคูมือการตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

15) รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งงบการเงิน และ

สารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําปของบริษัท  

16) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารเปดเผยขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง

และเชื่อถือได โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบกับบริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย 
นอกจากนั้นบริษัทยังเปดใหผูลงทุนไดติดตามขอมูลของบริษัทโดยตรงที่นายสนิท เอกแสงกุล หรือติดตอกับบริษัทผานทาง 
http://www.easonpaint.co.th 

 

7. บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งสิ้น 230 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ 

1 - 4) โดยแยกตามสายธุรกิจ ดังนี้  
สายงาน EASON NOF (Thailand) รวม 

ฝายวิจยัและพัฒนา 23 1 29 
ฝายการตลาด 6 3 9 
ฝายจัดซือ้ 4 - 4 
ฝายการเงนิ 2 - 2 
ฝายบัญชีและสํานักงาน 70 5 75 
ฝายผลิต 106 - 106 
ฝายบุคคลและพฒันาระบบ 10 - 10 

รวม 221 9 230 

 

7.1 คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส คาสวัสดิการพนักงานที่เปนตัวเงิน เงินสมทบกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ เปนตน (ไมรวมกรรมการและผูบรหิารตามขอ 1-4) 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 
คาตอบแทนพนกังาน จํานวน

ราย (คน) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวน
ราย (คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ราย (คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

บมจ.อีซึน่ เพนท 190 32,586,802.08 199 35,627,916.70 221 48,986,464.62 

บจก.นอฟ (ประเทศไทย) 9 4,990,274.00 9 5,097,443.50 9 4,313,497.40 

รวม 199 37,577,076.08 208 40,725,360.20 230 53,299,962.02 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 

รายงานประจําป 2549 

7.2 คาตอบแทนทีไ่มเปนตวัเงิน 
บริษัทมีคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก อาคารชดุวอเตอรฟอรด ขนาด 30.3 ตารางเมตร ซึ่งเปนทีพั่กของบริษัทที่ซือ้ไว

เพ่ือเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานที่โรงงาน อําเภอพานทอง ในการมาพักอาศัยชวงที่มีการจัดสัมมนา ฝกอบรม หรอืมาทําการ
วิจัยที่สํานักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร 

7.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ 
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานทีเ่ปนนัยสําคญัอันมีผลกระทบทางดานลบตอบริษัทในระยะเวลานับแตกอต้ังกิจการมา 

7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรสําคัญในการดําเนินกิจการของบริษัทรวมถึงการปลูกฝง

ใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพ่ือพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุด  โดย
บริษัทมีการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ อยูเสมอใหพนักงานทุกระดับต้ังแตพนักงานที่เริ่มเขาทํางานกับบริษัทจะตองผานการ
ปฐมนิเทศ และฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ยังมีการอบรม และซักซอมเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกดวย 
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รายการระหวางกัน 

                                                                                                     

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม ป 2548 – 2549  ดังนี้ 

มูลคารายการ (ลานบาท) บริษัท/ บริษัทยอย
กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 
ลักษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ป 2548 ป 2549 
ความจําเปนผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ 

บจก. เอกแสง (1978) 
(จดทะเบียนเลิกบริษัท
ตั้งแต พ.ค. 48) 

 ถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท 
ไดแก กลุมเอกแสงกุล จํานวน 
91.67 ของทุนจดที่ชําระแลว
ทั้งหมด 

 มีกรรมการกลุมเอกแสงกุล 
 

 ลูกหนี้การคาและตัว๋
เงินรับการคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกติทางธรุกิจ
เกี่ยวเนื่องจากการขาย
สินคา 

 
 

5.21 
0.00 

(5.21) 
0.00 

 
 

-0- 

 บจก. เอกแสง (1978) เปนผูจัดจําหนาย
หมึกพิมพใหบริษัท ปจจุบันจดทะเบียนเลิก
บริษัทแลว  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เปนรายการ
คาปกติ และตั้งแตป 2547 มีการปรับ
โครงสรางกลุมทางการคาของบริษัท เพื่อมิ
ใหเกิดรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยมีการโอนลูกคาและ
พนักงานทั้งหมดมายังบริษัท  

บจก. อินโคท (ประเทศ
ไทย) (จดทะเบียนเลิก
บริษัทตั้งแต เม.ย. 48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท 
ไดแก กลุมเอกแสงกุล จํานวน
รอยละ 34.60 ของทุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด สัดสวนที่ เหลือ 
65 .40  ของทุนที่ ชํ า ระแล ว
ทั้งหมด ถือหุนโดยฝายกลุมผู
รวมทุนอินโดนีเซีย 

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

 
 
 
 
 

 ลูกหนี้การคาและตัว๋
เงินรับการคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกติทางธรุกิจ
เกี่ยวเนื่องจากการขาย
สินคา 

 
 

1.41 
0.00 

(1.41) 
0.00 

 
 

-0- 

 บจก. อินโคท (ประเทศไทย) เปนผูจัด
จําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑใหบริษัท 
ปจจุบันจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว ตั้งแต
เดือนเมษายน 2548 และโอนลูกคากลับมา
ยังบริษัทแลว 
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มูลคารายการ (ลานบาท) บริษัท/ บริษัทยอย
กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 
ลักษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ป 2548 ป 2549 
ความจําเปนผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ 

บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท 
ไดแก กลุมเอกแสงกุล จํานวน
รอยละ 100.00 ของทุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด  

 มีกรรมการกลุมเดียวกัน 

 คาเชาจาย  เ ช า ที่ ดิ น แ ล ะ อ า ค า ร
สํ า นั ก ง า น ส า ข า ที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
ที่ตั้ งของสํานักงานและ
หองวิจัย สัญญาเชาเริ่ม
ตั้งแต 1 มี.ค. 48 คาเชา
เดือนละ 82,000 บาท 

0.82 0.98  บริษัทขายที่ ดิ นพร อม สิ่ งปลูกสร า งที่
สํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร ใหแก
บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด ในราคา
ขายเทากับ 59.15 ลานบาท 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: การขายที่ดิน
ต า ม แ ผ น ก า ร ย า ย ค ลั ง สิ น ค า ที่
กรุงเทพมหานคร ที่ราคาขาย 59.15 ลานบาท 
ซึ่งสูงกวาราคาทุนที่ราคา 51.42 ลานบาท 
อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีความจําเปนตองเชา
พื้นที่ดังกลาว เพื่อใชประโยชนในปจจุบัน เพื่อ
การใชหองวิ จัยเกี่ยวกับเคมีภัณฑ โดยมี
ระยะเวลาการเชาตามสัญญา 3 ป ที่อัตราคา
เชาที่ดินและอาคารเดือนละ 82,000 บาท ซึ่ง
เทากับคาเชาที่ดินไมรวมอาคารที่ประเมินโดย
ผูประเมินอิสระ คือ บริษัท พรีเฟอ แอฟไพร
ซัล จํากัด เมื่อ 29 พ.ย. 47 ในการตออายุการ
เชาอีก 3 ป บริษัทตองแสดงความจํานงเปน
ลายลักษณอักษรภายใน 1 เดือนกอนครบ
ระยะเวลาการเชา โดยสามารถตกลงราคาคา
เชาใหมได  
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มูลคารายการ (ลานบาท) บริษัท/ บริษัทยอย
กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 
ลักษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ป 2548 ป 2549 
ความจําเปนผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ 

บจก. ออริจิน มิกิ 
(ประเทศไทย) 
(“OMT”) 

 รายไดจากการขาย
สินคา 

 บริษัทขายสีพนพลาสติก
ใหกับบริษัทที่ เกี่ยวของ 
ซึ่งเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาของบริษัทเพียงราย
เ ดี ย ว  ต า ม ข อ ต ก ล ง
ทางการคากับเจาของสูตร
การผลิ ต  บ ริษั ท จึ ง ไม
สามารถเทียบเคียงกับ
ราคาตลาดได ทั้งนี้ บริษัท
มีอิ ส ร ะ ในการกํ าหนด
อัตรากําไรสวนเพิ่มโดย
พิจารณาตามนโยบาย
ร าค าแล ะภาว ะตล าด
ควบคูกัน 

102.43 140.02  OMT เปนบริษัทรวมทุน ทําหนาที่เปนผูจัด
จําหนายสีพนพลาสติกทั้งหมดใหบริษัท  
มีเครดิตขายเชนเดียวกับลูกคารายอื่น ๆ  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เปนรายการ
คาปกติ 

 

 

 ถือหุนโดยบริษัท และผูถือหุน
ของบริษัท ไดแก กลุมเอกแสง
กุล รวมจํานวนรอยละ 10.00 
ของทุนที่ชําระแลวทั้งหมด  

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

 OMT เปนบริษัทรวมทุน
ระหวางบริษัท Origin (ถือหุน
รอยละ 49) และ Miki Thailand 
(ถือหุนรอยละ 41) เพื่อเปนผู
จัดจําหนายวัตถุดิบเฉพาะใน
การผลิตตามสูตรลิขสิทธิ์ และ
เปนผูจัดจําหนายสีพนพลาสติก
ไปยังฐานลูกคาของ Miki 
(Thailand)  ลูกหนี้การคาและตัว๋

เงินรับการคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกติทางธรุกิจ
เกี่ยวเนื่องจากการขาย
สินคา 

 
 

25.92 
109.64 
(96.52) 
39.04 

 
 

39.04 
149.82 

(142.35) 
46.51 
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มูลคารายการ (ลานบาท) บริษัท/ บริษัทยอย
กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 
ลักษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ป 2548 ป 2549 
ความจําเปนผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ 

    ซื้อสินคา  ซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ที่ พ น พ ล า ส ติ ก  เ ป น
รายการปกติทางธุรกิจไม
มี ร า ค า ต ล า ด อ า ง อิ ง 
เพราะเปนวัตถุดิบเฉพาะ 
เปนราคาที่ตกลงรวมกัน 

38.55 58.46  หากบริษัทตองสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขาเอง 
จะตอง ซื้อในจํ านวน ขั้นต่ํ าตามที่ ผู จั ด
จําหนายกําหนด การซื้อผาน OMT ที่สั่งซื้อ
วัตถุดิบผานบริษัทที่เกี่ยวของที่มีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบในปริมาณมากอยูแลว ทําใหบริษัท
ไมจําเปนตองซื้อในปริมาณที่เกินความ
จําเปน 

 เจาหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกติทางธรุกิจ
เกี่ยวเนื่องจากการขาย
สินคา 

 
9.27 

41.36 
(38.59) 
12.04 

 
12.04 
62.55 

(56.78) 
17.81 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เปนรายการ
คาปกต ิ

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

0.42 0.27  บริษัทตอง มีการทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานสีพนพลาสติกทุกชุดที่ ผลิต 
(LOT) กอนจัดสงไปยังลูกคา โดยใชแผน
พลาสติกสําหรับการทดสอบที่ ซื้อมาจาก 
OMT  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เปนรายการ
คาปกติ 
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มูลคารายการ (ลานบาท) บริษัท/ บริษัทยอย
กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 
ลักษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ป 2548 ป 2549 
ความจําเปนผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ 

    คาเชารับ  บริษัทให เช าพื้ นที่ เก็ บ
รักษาวัตถุดิบและสินคารอ
จัดสง โดยในอดีตจนถึงป 
2546 บริษัทใชวิธีประเมิน
คาเชารวมไวในราคาขาย
สินคา ตอมาตั้งแต ม.ค. – 
พ.ย. 47 บริษัทคิดคาเชา
เหมาจายเดือนละ 25,000 
บาทและเปลี่ยนแปลงคา
เช าลดลง เปน เดือนละ 
10,000 บาท เพราะมีการ
คิดคาเชาพื้นที่ คาบริการ
จัดส ง สินค าและ จัดทํ า
เอกสารขนสงสินคา รวม
ไ ว ใ น ร า ค า ข า ยสิ นค า
ใหกับ OMT แลว ตอมา 
ตั้งแต 1 มิ.ย. 48 บริษัท
ใหเชาโกดังเทากับ 7,500 
บ า ท ต อ เ ดื อ น แ ล ะ
คาบริการอื่น ๆ เทากับ 
5,000 บาท/ เดือน 

0.10 0.09  เปนการเชาโกดังที่โรงงานในจังหวัดชลบุรี 
เพื่อเปนโกดังเก็บสีพนพลาสติก เนื่องจาก 
OMT เปนผูจัดจําหนายสีพนพลาสติกให
บริษัท จึงขอเชาพื้นที่ โกดังของบริษัท
ภายในโรงงาน เพื่อใหมีพื้นที่ในโรงงาน
บางสวนในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินคา
รอจัดสง 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: บริษัทได
ดําเนินการใหผูประเมินอิสระประเมินคาเชา
โกดังแลว โดยบริษัท พรีเฟอ แอฟไพรซัล 
จํากัด  เ มื่อ  31 พ .ค .  47 โดยมีคา เช า
ประเมินเทากับเดือนละ 150 บาทตอ ตร.ม. 
เทากับ 7,500 บาทตอเดือนบนพื้นที่ 50 
ตร.ม. และคาบริการอื่น ๆ เทากับ 5,000 
บาทตอเดือน 

 คาบริการรับ  คาบริการคลังสินคาตาม
สัญญา เริ่มเดือน มิ.ย. 48 
อัตราเดือนละ 5,000 บาท 

0.04 0.06

 รายไดคาบริการคางรับ  คาเชาและคาบริการ  0.01 0.01  
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มูลคารายการ (ลานบาท) บริษัท/ บริษัทยอย
กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 
ลักษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ป 2548 ป 2549 
ความจําเปนผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ 

BASF Coatings 
Japan 

 ซื้อสินคา  เปนการนําเขาสีที่บริษัท
ไมไดผลิตเพื่อจําหนายตอ 

9.74 8.70  เปนรายการซื้อสินคานําเขาในสวนที่บริษัท
ไมไดผลิต และเปนรายการซื้อวัตถุดิบ
นําเขาเพื่อใชในการผลิต 

  เจาหนี้การคา  คาสินคานําเขาเพื่อขาย  2.29 2.06  ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เปนรายการ
คาปกติ 

 

 ถือหุนในบริษัทยอย คือ บจก. 
นอฟ (ประเทศไทย) (“NTL”) 
จํานวนรอยละ 40 และบริษัท
จํานวนรอยละ 51 และ Miki 
(Japan) ถือหุนจํานวนรอยละ 9 
ของทุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ 
NTL 

 คาใชจายอื่น  คาเทคนิคการผลิตและ
คาลิขสิทธิ์ โดยคิดอัตราที่
ตกลงรวมกันตามสัญญา
ตั้งแตป 2527 

17.51 13.28 

 คาใชจายคางจาย  เปนคาเทคนิคการผลิต
และคาลิขสิทธิ์ มีกําหนด
จ า ยทุ ก ร อบ  6  เ ดื อ น
ภายใน  60 วันนับจาก
วันที่ครบรอบ 

9.68 8.45  

 รายการคาเทคนิคการผลิตและคาลิขสิทธิ์ 
คํ า น ว ณ จ า ก ร า ย ไ ด ข า ย สี พ น
รถจักรยานยนตตามอัตราที่กําหนดใน
สัญญาตั้งแตป 2527 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เปนไปตาม
ขอตกลงกับ BASF Coatings Japan 
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 รายการระหวางกัน 
 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมตัิการทํารายการระหวางกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการระหวางกันที่ไดกลาวในตารางขางตนแลว และมี
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุในตาราง สําหรับในอนาคตหากมีรายการลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนอีก บริษัทสามารถ
ดําเนินการไดและจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส สําหรับรายการระหวางกันอื่นๆ บริษัทจะมอบหมายใหฝาย
งานที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับรายการดังกลาวเพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นวา 
รายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเปนไปตามราคาตลาด ในการนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยการใหความเห็นตอการทํารายการระหวางกันนั้น จะตองไมมีกรรมการที่มีสวนไดเสีย
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 และตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หากมีรายการระหวางกันของบริษัทที่เกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต  
 บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นวา 
เปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคากับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี  ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
รายงานประจําป (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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คําอธิบายและการวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

รายงานประจําป 2549 
Annual Report 2006 

 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา   

 บริษัท และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑสีอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทผลิต ไดแก สี
พนรถจักรยานยนต สีพนพลาสติก หมึกพิมพ และสีเคลือบบรรจุภัณฑ อัตราการขยายตัวของรายไดของบริษัท จะขยายตัวตาม
อุตสาหกรรมของลูกคา ซึ่งสามารถแบงไดตามผลิตภัณฑหลัก เชน รายไดจากสีพนรถจักรยานยนตที่ใชในการพนตัวถังและ
ช้ินสวนรถจักรยานยนต และสีพนพลาสติกที่สวนใหญใชในการพนชิ้นสวนรถยนตทําจากพลาสติก จะขยายตัวตามอุตสาหกรรม
ยานยนต และรายไดจากสีพนพลาสติกบางสวนขยายตัวตามอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและบรรจุภัณฑ สําหรับรายไดจากหมึก
พิมพจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ และรายไดจากสีเคลือบบรรจุภัณฑจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ  
โดยรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยต้ังแตป 2547 ที่ผานมามีรายไดจากการจําหนายสีกลุมยานยนตรวมกันไมนอยกวารอยละ 
75 ของรายไดรวมจากการขาย และยอดขายของบริษัทมียอดสูงสุดในชวงไตรมาสที่ 4 ของทุกป  

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

 ที่ผานมาบริษัทมีการเติบโตทั้งดานผลประกอบการและฐานะการเงินอยางตอเนื่อง กลาวคือ ในป 2547 - 2549รายไดรวม
ของบริษัทเทากับ 599.60 ลานบาท  626.81 ลานบาท และ 663.98 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2547 - 2549 มีกําไรสุทธิ 
เทากับ 59.66 ลานบาท 65.70 ลานบาท และ 59.21 ลานบาท ตามลําดับ  เหตุผลหลักที่ทําใหบริษัทมีผลประกอบการเติบโตอยาง
ตอเนื่องดังกลาว มาจากการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา มีการรวมมือทางการคากับคูคา และมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทสามารถผลิตสินคาไดตามที่ลูกคาตองการและเปนที่ยอมรับของลูกคา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน
การประกอบธุรกิจสีอุตสาหกรรม และวิสัยทัศนของผูบริหารที่มีการเตรียมพรอมตอการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม เชน การ
เพ่ิมยอดขายในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว เปนตน 

 

 รายได 

 รายไดของบริษัทประกอบดวย รายไดจากการขายและบริการ และรายไดอื่นๆ  ทั้งนี้ รายไดจากการขายและบริการของ
บริษัทสามารถจําแนกไดเปน รายไดจากการผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม (คิดเปนอัตราเฉล่ียมากกวารอยละ 95 ของรายได
รวม) รองลงมาคือ รายไดจากการบริการ และรายไดจากการขายอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดรายไดจากการขายและบริการ มีดังนี้ 

1)   สีกลุมยานยนต  เปนสีที่นําไปใชกับกลุมยานยนต โดยเฉพาะรถจักรยานยนต  ยอดขายของสีกลุมนี้จะผันแปรตาม
ยอดการผลิตยานยนตในประเทศ และมีการสงออกไปขายยังตางประเทศบางสวนดวย ทําใหรายไดจากสีกลุมยานยนตของบริษัท
เพ่ิมข้ึนทุกปต้ังแตป 2547 ถึงปจจุบัน  แมวาบริษัทจะมีการปรับราคาขายขึ้นลงตามแนวโนมราคาวัตถุดิบที่เปล่ียนแปลง 

2)  สีกลุมอุตสาหกรรมอื่น  เปนสีที่นําไปใชกับกลุมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ  และอุตสาหกรรมเคลือบบรรจุภัณฑทั่วไป และ
บรรจุภัณฑอาหาร  ทั้งนี้ ในชวง 3 ปที่ผานมารายไดการจําหนายสีของกลุมอุตสาหกรรมอื่นมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะ
ป 2549 เพ่ิมข้ึนจากป 2548 คิดเปนรอยละ 22.41 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมของสิ่งพิมพ ซึ่ง
บริษัทรวมมือกับ INX International Ink Co. ประเทศสหรัฐอเมริกา และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑตาง ๆ ที่มีการเติบโตข้ึนอยาง
ตอเนื่อง  
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บริษัทมีรายละเอียดสัดสวนรายไดและกําลังการผลิตดังนี้  
หนวย: พันบาท 

รายได
รายไดจากการขายและบริการ 598,515.04      99.82% 625,743.94         99.83% 653,199.10  98.38%
รายไดจากการขายสีอุตสาหกรรม 595,643.10     99.34% 622,131.27        99.25% 651,306.00  98.09%
กลุมยานยนต 487,011.94     81.22% 502,445.06        80.16% 504,795.00  76.03%
กลุมสีอุตสาหกรรมอื่น 108,631.16     18.12% 119,686.21        19.09% 146,511.00  22.07%

รายไดจากการบริการ 2,352.99        0.39% 2,045.49           0.33% 1,893.10     0.29%
รายไดจากการขายอื่น ๆ 518.95           0.09% 1,567.18           0.25% -            0.00%

รายไดอ่ืน ๆ 1,086.19          0.18% 1,069.32             0.17% 10,780.13    0.28%
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 1,028.34        0.17% 775.89             0.12% 1,006.57     0.15%
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 57.85            0.01% 67.58               0.01% 882.45        0.13%
ดอกเบี้ยรับ -               0.00% 225.85             0.04% 3,929.15     0.59%
รายไดอื่น -               0.00% -                  0.00% 4,961.96     0.75%

รวมรายได 599,601.23      100.00% 626,813.26         100.00% 663,979.23  100.00%
กําลังการผลิต

ป 2549 รอยละ

6,300 ตัน/ป

ป 2548 รอยละ

4,900 ตัน/ป4,800 ตัน/ป

รายละเอียดรายได ป 2547 รอยละ

 
รายไดจากการบริการ มาจากคาขนสงและคาโกดังใหเชาจาก OMT และ Miki (Thailand) เปนตน 

รายไดจากการขายอื่นๆ ไดแก การรับจางผลิตกาวอุตสาหกรรม เศษวัสดุ สินคาเสื่อมสภาพ และภาชนะบรรจุ
วัตถุดิบ 

รายไดอื่นๆ มาจากการขายทรัพยสิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และสวนแบงผลกําไรสุทธิในบริษัทรวม และ
ดอกเบี้ยรับที่มาจากการนําเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนครั้งแรก (IPO) ที่รอการลงทุนตามโครงการ
ในอนาคตไปลงทุนระยะสั้น 

 ในป 2549 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 663.98 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2548 คิดเปนรอยละ 5.93  เนื่องจากรายไดจากการ
ขายและบริการเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 4.39 จากป 2548  แมวารายไดจากการขายสีกลุมยานยนตจะเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย แต
บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวของสีอุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ จึงไดลงทุนขยายกําลังการผลิตเพ่ือรองรับความตองการใชสีที่มี
มากขึ้นจากการขยายตัวของสีกลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทไดพัฒนาสีที่มีลักษณะพิเศษ มีมูลคาสูงรวมถึงการขยายฐานลูกคา
เพ่ิมข้ึน และยังสงผลใหบริษัทสามารถกระจายสัดสวนรายไดไปยังผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดอีกดวย  

 

 ตนทุนขายและคาใชจายขายและบริหาร 

 บริษัทใชผงสี เรซิน ตัวทําละลาย และเคมีภัณฑอื่นๆ เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบที่เปนเคมีภัณฑจะมีทั้งสวนที่
ผลิตไดในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ผูผลิตในธุรกิจสีอุตสาหกรรมสวนใหญจะใชวัตถุดิบที่ผลิตในตางประเทศในอัตรา
มากกวาวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศสวนใหญยังมีคุณสมบัติ และคุณภาพไมทัดเทียมกับ
วัตถุดิบที่ผลิตในตางประเทศ  ในป 2549 วัตถุดิบที่บริษัทใชในการผลิต แบงเปนวัตถุดิบที่ซื้อภายในประเทศ จํานวนรอยละ 83.93 
และวัตถุดิบที่บริษัทนําเขาเองจากตางประเทศจํานวนรอยละ 16.07 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม สาเหตุที่บริษัทมีมูลคาซื้อ
วัตถุดิบภายในประเทศสูงกวาการนําเขาเองจากตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการใชวัตถุดิบที่ผลิตใน
ประเทศที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามขอกําหนดและไดรับการยอมรับจากเจาของ Know-How มาใชในการผลิตเพ่ือทดแทนการ
นําเขา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการซื้อวัตถุดิบหลักรวมถึงวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศผานบริษัทรวมทุน คือ OMT ซึ่งเปน
บริษัทรวมทุนระหวางบริษัท Origin และ Miki (Thailand) โดยปกติหากบริษัทตองสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขาเอง บริษัทตองซื้อในจํานวน
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ข้ันตํ่าที่ตองสั่งซื้อ (Minimum Order) ตามที่ผูจัดจําหนายกําหนด ในขณะที่ปริมาณวัตถุดิบที่บริษัทตองการใชมีจํานวนนอยกวา
จํานวนขั้นตํ่าที่ตองสั่งซื้อ ดังนั้น ในการซื้อวัตถุดิบผาน OMT ที่สั่งซื้อวัตถุดิบผานบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศญี่ปุน คือ Origin ที่มี
การสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากอยูแลว จึงทําใหบริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบไดตามปริมาณที่บริษัทตองการใชโดยไมจําเปนตองซื้อ
ในปริมาณที่เกินความจําเปน จึงไดประโยชนจากบริษัทรวมทุนดานการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)  สวนตนทุน
คาแรงงาน คาพลังงานและคาใชจายในการผลิตอื่นๆ คิดเปนเพียงรอยละ 7.01 ของตนทุนการขาย  

 ตนทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายไดรวมมีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับรอยละ 65.80 - 67.30  โดยป 2549 มี
อัตราสวนคิดเปนรอยละ 67.21 ของรายไดรวม  อยางไรก็ตาม ราคาตนทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ ซึ่งในระยะที่ผานมาปรับราคาสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง ซึ่งวัตถุดิบสวนหนึ่งจะปรับตัวตามราคาน้ํามัน แมวาโดยปกติบริษัทจะเก็บสํารองวัตถุดิบประมาณ 1-3 เดือน เพ่ือให
รักษาความตอเนื่องของกระบวนการผลิตแลวก็ตาม  โดยบริษัทยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงคและอุปทานของ
เคมีภัณฑในตลาดโลกอยางใกลชิด เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการผลิต และเพ่ือลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบ ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตในแตละคําสั่งซื้อจากลูกคาได นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการ
ปรับราคาขายตามความผันผวนของตนทุนการผลิตดวยแมไมไดปรับราคาในอัตราเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน 
เนื่องจากวัตถุดิบสวนหนึ่งเทานั้นที่ไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามัน และในการปรับราคานั้นจะไมสามารถปรับราคาไดทันที 
เนื่องจากภาวะการแขงขันในตลาด แตบริษัทจะทยอยปรับราคาเพื่อรักษาอัตรากําไรข้ันตน จึงทําใหบริษัทสามารถรักษาอัตรา
ตนทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายไดรวม  

 คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2548 และป 2549 มีจํานวนเทากับ 105.24 ลานบาท และ 129.24 ลานบาท  โดยมี
อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารรวมในป 2548 และป 2549 คิดเปนรอยละ 16.79 และรอยละ 19.46 ของรายไดรวม  
บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนทุกป เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของคาใชจายในการขายและบริหารหลัก คือ 
เงินเดือน โบนัส คาลิขสิทธิ์ และคาเสื่อมราคา 

 โดยในป 2548 และป 2549 บริษัทมีคาตอบแทนพนักงานและผูบริหารในรูปเงินเดือน สวัสดิการและโบนัส เปนจํานวน
เทากับ 65.48 ลานบาท และ 78.00 ลานบาท ตามลําดับ จํานวนคาตอบแทนพนักงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมี
จํานวนพนักงานเพ่ิมข้ึนทุกป และบริษัทยังมีนโยบายในการปรับคาตอบแทนพนักงานขึ้นตามผลงานดวย  

 บริษัทมีคาเทคนิคการผลิตและคาลิขสิทธิ์จาย ในป 2548 และป 2549 เปนจํานวน 17.51 ลานบาท และ 15.36  ลานบาท 
ตามลําดับ ทั้งนี้ คาลิขสิทธิ์จายคํานวณตามขอตกลงกับ BASF Coatings Japan   

 บริษัทมีคาเสื่อมราคาเพิ่มข้ึนทุกป ในป 2548 และป 2549 เปนจํานวน 17.86 ลานบาท และ 21.87 ลานบาท ตามลําดับ 
เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชเพ่ิมข้ึนทุกป  ในป 2548 บริษัทมีการสรางโกดังสินคา
สําเร็จรูป  ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  สวนในป 2549 บริษัทมีการสรางอาคาร  ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 88.91 ลานบาท 

 ในป 2549  บริษัทมีภาระจายดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง  อยางไรก็ตาม 
ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไดชําระหนี้ดังกลาวทั้งจํานวนแลว  บริษัทจึงไมมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินใดๆ เลย 

 สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลตอป ประมาณรอยละ 3 - 5 ของรายไดรวม โดยในป 2548 
และป 2549 คิดเปนเงิน 30.87 ลานบาท และ 23.09 ลานบาท ตามลําดับ 

 

 กําไร 

 บริษัทมีผลกําไรที่เติบโตอยางตอเนื่อง  โดยป 2548 และป 2549 มีอัตรากําไรข้ันตน คิดเปนรอยละ 33.86  และรอยละ 
31.68 ของรายไดจากการขายและบริการ  อัตรากําไรข้ันตนผันผวนอยูในระดับรอยละ 31.60 - 33.90     เนื่องจากความผันผวน
ของราคาตนทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ  ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาของเคมีภัณฑในตลาดโลกเพื่อใชเปนขอมูล
ในการบริหารตนทุนการผลิต และบริษัทยังมีนโยบายในการปรับราคาขายตามความผันผวนของตนทุน แมจะไมสามารถปรับราคา
ไดทันที เนื่องจากภาวะการแขงขันในตลาด แตบริษัทจะทยอยปรับราคาเพื่อรักษาอัตรากําไรสวนเพ่ิม  

- 42 -



คําอธิบายและการวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

รายงานประจําป 2549 
Annual Report 2006 

 ในป 2548 และป 2549 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 17.00 และรอยละ 11.89 ของรายไดรวม  
ทั้งนี้ ในป 2549 อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัทมีการจายคาตอบแทนพนักงานเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโบนัส และ
มีคาเสื่อมราคาเพิ่มข้ึน จากการลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทําใหคาใชจายขายและ
บริหารในป 2549 เพ่ิมข้ึน   

 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิในป 2548 และป 2549 คิดเปนรอยละ 10.48 และรอยละ 8.92 ของรายไดรวม  ซึ่งป 2549 ลดลง
จากป 2548 รอยละ 14.89 เนื่องจากอัตรากําไรข้ันตนลดลงจากราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึน และอัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงจาก
คาใชจายในการดําเนินงานที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

 บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน คิดเปนอัตราสวนไมถึงรอยละ 0.5 ของรายไดรวม ถึงแมวาบริษัทจะใชวัตถุดิบนําเขา
ในการผลิต ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขาสวนใหญ ผานผูจัดจําหนายภายในประเทศและบริษัทรวมทุน คือ OMT เปน
สกุลเงินบาท บริษัทจึงมีการบันทึกผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากผลของการที่บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบนําเขาเองโดยตรงเทานั้น ซึ่ง
ในป 2549 คิดเปนเพียงรอยละ 16.07 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม อยางไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งเปนวงเงินที่เพียงพอตอมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศในแตละครั้ง เพ่ือใชในชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนและลดความเสี่ยงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม ในป 2548 และป 2549 คิดเปนรอยละ 13.46 และรอยละ 10.48 ตามลําดับ ซึ่ง
สาเหตุที่อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมลดลง  เนื่องจากกําไรสุทธิที่ลดลงในป 2549  ในขณะที่จํานวนสินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึนจากป 
2548 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 556.17 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนเปนเทากับ 573.57 ลานบาทในป 2549 หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 
3.13  เนื่องจากในป 2549 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากป 2548 เทากับ 71.47 ลานบาท หรือคิดเปนการ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 57.03  ซึ่งเพ่ิมข้ึนดังกลาวเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท   

 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยถาวรในป 2548 และป 2549 คิดเปนอัตรารอยละ 63.30 และรอยละ 11.65 ตามลําดับ 
แนวโนมลดลง เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง  อยางไรก็ตาม สาเหตุที่อัตรากําไรสุทธิตอทรัพยสินถาวรในป 2549 ลดลงและ
อัตรากําไรสุทธิตอสินทรัพยรวมลดลง เนื่องจากในป 2549 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน     

 อัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนรวมในป 2548 และป 2549 คิดเปนรอยละ 23.33 และรอยละ 14.31 ตามลําดับ แมป 
2549 บริษัทจะมีอัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนลดลง  แตสาเหตุของการลดลงนั้น เนื่องมาจากบริษัทเตรียมแผนการขยาย
ธุรกิจในอนาคต ทําใหมีคาใชจายดานทรัพยากรบุคคลเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถมากขึ้น ถือเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนของบริษัทในอนาคต 

ฐานะการเงิน - สินทรพัยรวม 

 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมของบริษัทในป 2548 และป 2549 คิดเปนอัตรา 0.76 เทาและอัตรา 0.65 
เทา ตามลําดับ  ในป 2548 สินทรัพยหมุนเวียนหลักที่เหลือ คือ เงินฝากธนาคารและลงทุนระยะสั้น ซึ่งบริษัทระดมทุนโดยการขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือนําเงินไปลงทุนในโครงการในอนาคต   

 ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม จํานวน 573.57 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2548 จํานวน 17.40 ลานบาท 
แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 369.99 ลานบาท หรือรอยละ 64.51 ของสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 
203.58 ลานบาท หรือรอยละ 35.49 ของสินทรัพยรวม     

 สินทรัพยไมหมุนเวียนหลักของบริษัท คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ในป 2549 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทมี
จํานวนสุทธิเทากับ 196.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.31 ของสินทรัพยรวม รองลงมา คือ ที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน ที่จังหวัด
ระยอง จํานวน 5.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.99 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเดิมบริษัทตองการใหเปนที่ต้ังโรงงาน แตตอมาไดยาย
โรงงานไปที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แทนเนื่องจากมีทําเลเหมาะสมในการตั้งโรงงานมากกวา นอกจากรายการสินทรัพยไม
หมุนเวียนดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร Know-How ซึ่งไดมีการตัดจําหนาย
เกือบทั้งจํานวนแลว  
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 คุณภาพของสินทรัพย 

 ลูกหนี้การคา  

 ในป 2549 บริษัทมีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิจากคาเผื่อหนี้สูญจํานวน 137.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.92 ของ
สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2548 จํานวน 1.60 ลานบาท เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้โดยสวนใหญจะมีอายุลูกหนี้ไมเกิน 3 
เดือน ตามเครดิตเทอม และมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียในชวงป 2547 - 2549 ประมาณ 54 - 74 วัน รายละเอียดอายุของ
ลูกหนี้จะสามารถแยกไดดังนี้ 

            หนวย: บาท 

ต้ังแต 0 - 3 เดือน 90,718,839.66             121,852,994.84            133,515,980.64            
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน -                            12,577,154.66             3,687,555.76               
มากกวา 6 เดือนข้ึนไป 1,747,557.93               1,923,205.05               -                            

รวมลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 92,466,397.59             136,353,354.55            137,203,536.40            
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (748,748.04) (748,748.04) -                            
รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 91,717,649.55                135,604,606.51              137,203,536.40              

ป 2549ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ป 2547 ป 2548

 
  

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สูญจากลูกหนี้ที่คาดวาไมสามารถเรียกเก็บได ที่มีอายุลูกหนี้การคาเกิน 1 ป  
แมวาในป 2549 บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากบริษัทมีการจําหนายหมึกพิมพและสีพนพลาสติกเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีระยะเวลาการใหเครดิตนานกวาเมื่อเทียบกับสีพนรถจักรยานยนต  แตจะเห็นวา บริษัทไมมีลูกหนี้การคาที่มี
อายุมากกวา 6 เดือนข้ึนไป จึงไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สูญ เพราะบริษัทไดพิจารณาแลววาจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไดทั้ง
จํานวน  

 

สินคาคงเหลือ 

 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรมตามคําสั่งซื้อของลูกคา  ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละราย อีกทั้งลักษณะของ
สินคาจะแตกตางกันตามสิทธิที่บริษัทไดรับอนุญาตใชในการผลิตสี  ดังนั้น กอนการผลิตสินคาบริษัทจะมีการวางแผนโดยให
สอดคลองกับแผนการผลิตสินคาประจําปของลูกคา บริษัทจึงผลิตสีในปริมาณที่เทากับความตองการของลูกคาในการสั่งซื้อแตละ
คราวและอาจมีการผลิตสีสํารองเพียงบางสวนเทานั้น สีอุตสาหกรรมที่ผานกระบวนการผลิตแลวของบริษัท จะมีอายุการใชไมเกิน 
1 ป บริษัทจึงมีการตั้งคาเผื่อการลดลงของสินคาเมื่อสินคาคงเหลือหมดอายุแลว 1 ป  โดยป 2548 บริษัทมีจําหนายสินคาที่ตัด
จําหนายแลวออกไปทําใหมีการโอนคาเผื่อการลดลงของสินคากลับประมาณ 1.43 ลานบาท และในป 2549 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อ
การลดลงของสินคาเทากับ 0.23 ลานบาท  อยางไรก็ตาม หากบริษัทมีสินคาคางสต็อก  บริษัทจะดําเนินการตามนโยบายในการ
จัดการสินคาคางสต็อก 

 

สภาพคลอง 

 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานในป 2548 และป 2549 เทากับ 44.11 ลานบาท และ 72.70 ลานบาท 
ตามลําดับ  กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานในป 2549 เพ่ิมข้ึนจากป 2548 เนื่องจากมีคาเสื่อมราคาเพิ่มข้ึนและมีรายการ
คาใชจายคางจายประมาณ 6.32 ลานบาทจากคากอสรางคางจาย  

 สําหรับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2548 จํานวน 125.23    ลาน
บาท โดยสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน คือ เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากการขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 
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และสวนที่เหลือคือ เงินลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณและยานพาหนะ  สวนในป 2549 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน เทากับ 
46.22 ลานบาท ซึ่งบริษัทลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนสวนใหญ เชน ที่ดิน  คลังสินคาสําเร็จรูปจํานวน 93.47 ลานบาท เพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต 

 ในป 2548 บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ 123.44 ลานบาท ซึ่งมีรายการเงินปนผลจายตามงบการเงิน
รวม 39.35 ลานบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20.00 ลานบาท และเงินสดจากการเพิ่มทุน 
182.79 ลานบาท  การเพิ่มทุนเพ่ือขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหประชาชน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 จากเดิม 7.50 ลานบาท แบงเปน 7,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท แบงเปน 200 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งปจจุบันเปนทุนชําระแลวทั้ง
จํานวน 200 ลานบาท  สวนในป 2549 บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ 49.80 ลานบาท คือ รายการเงินปนผล
จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 ของบริษัท 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

หากพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน ในชวงป 2548 และป 2549 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผู
ถือหุนเทากับ 0.37 เทา และ 0.36 เทา ตามลําดับ  จะเห็นวา บริษัทสามารถรักษาอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวมให
อยูในระดับเดียวกัน และหากเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทก็มีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตํ่ากวาคาเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทไมมีหนี้สินระยะยาว 

สวนของผูถือหุน 

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัท อีซึ่น เพนท โปรดักส จํากัด เปนบริษัท อีซึ่น 
เพนท จํากัด (มหาชน) และไดมีการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนมูลคาหุน
ละ 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  ตอมาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก
จํานวน 107,000,000 ลานบาท ทําใหทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเปนจํานวน 307,000,000 ลานบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
เพ่ือรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิมจํานวน 100,000,000 หนวย และรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของกรรมการ ผูบริหาร (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท จํานวน 7,000,000 หนวย 

 บริษัทมีกําไรสะสมในป 2548 และป 2549 เทากับ 66.98 ลานบาท และ 86.19 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งป 2549 กําไร
สะสมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 59.21 ลานบาท การสํารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึน 6.23 ลาน
บาท และมีการจายเงินปนผลในป 2549 เทากับ 49.80 ลานบาท  

หนี้สิน 

 ในป 2549 บริษัทมีเพียงวงเงินหนี้สินหมุนเวียนเทานั้น ซึ่งบริษัทมีวงเงินสินเชื่อรวม 117 ลานบาท กับธนาคารพาณิชย
ในประเทศแหงหนึ่ง ประกอบดวย ต๋ัวสัญญาใชเงิน 40 ลานบาท และ 30 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ย MLR ตอป  วงเงินเบิกเกินบัญชี 
20 ลานบาท และ 5 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป  วงเงินสัญญาค้ําประกัน 2 ลานบาท  L/C, T/R 10 ลานบาท และ 
Forward 10 ลานบาท  โดยวงเงินสินเชื่อขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทในวงจํานอง 52 
ลานบาท และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 กรรมการไดดําเนินการปลดภาระค้ําประกันแลวทั้งจํานวนในวงเงินสินเชื่อ 62 ลานบาท  
อยางไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไดใชวงเงินสัญญาค้ําประกันจํานวน 1.5 ลานบาท เพ่ือใหธนาคารออกหนังสอืค้าํประกนั
การใชไฟฟาของบริษัท  แตบริษัทไมมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินเลย 

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปบัญชี 2549 จํานวนเงินเทากับ 595,000 บาท 
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คําอธิบายและการวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

รายงานประจําป 2549 
Annual Report 2006 

ปจจยัที่อาจมผีลกระทบตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 107 ลานหุน เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
107 ลานหนวย ซึ่งออกและจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท
จํานวน 7 ลานหนวย และจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวน 100 ลานหนวย ซึ่งหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดมีการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ จะมีผลกระทบตอผูถือหุน ดังนี้ 

 

 กรณีกรรมการ ผูบริหาร (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทใชสิทธิแปลงสภาพทั้ง
จํานวน (7 ลานหนวย) 

 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทจะเพ่ิมข้ึน 7 ลานหุน  หรือคิดเปนรอยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียน
ภายหลังการเพ่ิมทุน  ดังนั้น อัตราผลตอบแทนตาง ๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทจะลดลงรอยละ 3.38 
ตามผลการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect)  นอกจากนี้ ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เมื่อกรรมการ ผูบริหาร 
(ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท  ราคาตลาดของหุนจะลดลงไม
เกินรอยละ 2.36 (คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 14 วันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาหุนละ 3.26 บาท) 
  

 กรณีผูถือหุนเดิมใชสิทธิแปลงสภาพทั้งจํานวน (100 ลานหนวย)   
 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทจะเพ่ิมข้ึน 100 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 33.33 ของทุนจด
ทะเบียนภายหลังการเพ่ิมทุน ดังนั้น อัตราผลตอบแทนตาง ๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทจะลดลงรอย
ละ 33.33 ตามผลการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect)  นอกจากนี้ ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เมื่อมีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิม  ราคาตลาดของหุนจะลดลงไมเกินรอยละ 23.12 (คํานวณจากราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 14 วันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาหุนละ 3.26 บาท) 
 

 กรณีผูถือหุนเดิมและ กรรมการ ผูบริหาร (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทใชสิทธิ
แปลงสภาพทั้งจํานวน (107 ลานหนวย) 

 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทจะเพ่ิมข้ึน 107 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 34.85 ของทุนจด
ทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน  ดังนั้น อัตราผลตอบแทนตาง ๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทจะ
ลดลงรอยละ 34.85 ตามผลการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect) นอกจากนี้ ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เมื่อ
มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามจํานวนดังกลาว (โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมนั้นเปนการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิม) ราคาตลาดของหุนจะลดลงไมเกินรอยละ 24.17  
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ตารางที่ 1   สรปุงบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2547 - 2549 
งบดุล

(หนวย: บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 26,263,794.86      6.25% 68,572,745.63      12.33% 45,252,582.41    7.89%
เงินลงทุนชั่วคราว -                    0.00% 100,000,000.00    17.98% 53,824,295.68    9.38%
ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ 91,717,649.55      21.83% 135,604,606.51    24.38% 137,203,536.40  23.92%
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 114,086,274.45    27.16% 114,913,953.77    20.66% 126,671,851.92  22.08%
ท่ีดินรอการขาย 51,421,500.00      12.24% -                     0.00% -                  0.00%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,704,238.46       1.12% 4,925,757.71        0.89% 7,036,051.10      1.23%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 288,193,457.32     68.61% 424,017,063.62     76.24% 369,988,317.51   64.51%

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 980,000.00          0.23% 980,000.00          0.18% 980,000.00        0.17%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 124,885,330.82    29.73% 125,305,811.72    22.53% 196,771,263.42  34.31%
ท่ีดินที่ไมใชดําเนินงาน 5,671,668.15       1.35% 5,671,668.15        1.02% 5,671,668.15      0.99%
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 7.00                   0.00% 1.00                   0.00% 1.00                 0.00%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ 337,167.60          0.08% 199,180.00          0.04% 159,183.66        0.03%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 131,874,173.57     31.39% 132,156,660.87     23.76% 203,582,116.23   35.49%

รวมสินทรัพย 420,067,630.89     100.00% 556,173,724.49     100.00% 573,570,433.74   100.00%
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20,000,000.00      4.76% -                     0.00% -                  0.00%
เจาหน้ีการคา 101,723,429.44    24.22% 110,198,572.21    19.81% 110,253,183.82  19.22%
คาใชจายคางจาย 31,504,776.68      7.50% 23,386,269.81      4.20% 29,708,742.13    5.18%
เงินปนผลคางจาย 29,550,000.00      7.03% -                     0.00% -                  0.00%
เงินรับลวงหนาคาขายที่ดิน 59,149,000.00      14.08% -                     0.00% -                  0.00%
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๆ 21,198,695.67      5.05% 16,360,979.61      2.94% 12,320,397.01    2.15%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 263,125,901.79     62.64% 149,945,821.63     26.96% 152,282,322.96   26.55%

รวมหนี้สิน 263,125,901.79     62.64% 149,945,821.63     26.96% 152,282,322.96   26.55%
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 7,500,000.00       1.79% 200,000,000.00    35.96% 307,000,000.00  53.52%
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 7,500,000.00       1.79% 200,000,000.00    35.96% 200,000,000.00  34.87%
สวนเกินมูลคาหุน -                    0.00% 111,416,500.00    20.03% 111,416,500.00  19.43%

กําไรสะสม
จัดสรรแลวตามกฎหมาย 750,000.00          0.18% 750,000.00          0.13% 6,977,350.00      1.22%
ยังไมไดจัดสรร 121,652,325.43    28.96% 66,225,279.54      11.91% 79,210,005.10    13.81%

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 27,039,403.67      6.44% 27,836,123.32      5.00% 23,684,255.68    4.13%
รวมสวนของผูถือหุน 156,941,729.10     37.36% 406,227,902.86     73.04% 421,288,110.78   73.45%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 420,067,630.89     100.00% 556,173,724.49     100.00% 573,570,433.74   100.00%

รอยละป 2549***ป 2547* รอยละ ป 2548** รอยละ

 
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) 

***หุนสามัญ 307,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดจดทะเบยีนเพ่ิมทุน
อีก 107,000,000 หุน จากทุนจดทะเบยีนเดิมจํานวน 200,000,000 หุน เปนทุนจดทะเบยีนจํานวน 
307,000,000 บาท มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1 บาท)              

6,995,500.00 
79,191,855.10 
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ตารางที่ 2   สรปุงบกําไรขาดทนุสําหรับปสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 - 2549 
งบกําไรขาดทุน
(หนวย: บาท)

รายได
รายไดจากการขาย 595,643,105.23    99.34% 622,131,263.97    99.25% 651,305,708.60    98.09%
รายไดจากการบริการ 2,352,985.95        0.39% 2,045,485.05        0.33% 1,893,101.92        0.29%
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 1,028,338.89        0.17% 775,887.78          0.12% 1,006,568.61        0.15%
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 57,847.03            0.01% 67,593.08            0.01% 882,451.55          0.13%
รายไดอื่น ๆ 518,945.81          0.09% 1,793,029.41        0.29% 8,891,111.90        1.34%

รวมรายได 599,601,222.91     100.00% 626,813,259.29     100.00% 663,978,942.58     100.00%
ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ 397,839,480.18    66.35% 412,844,529.00    65.86% 446,275,188.41    67.21%
คาใชจายในการขายและบริหาร 103,581,997.56    17.28% 105,244,633.31    16.79% 129,242,727.26    19.46%

รวมคาใชจาย 501,421,477.74     83.63% 518,089,162.31     82.65% 575,517,915.67     86.68%
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 98,179,745.17       16.37% 108,724,096.98     17.35% 88,461,026.91       13.32%
ดอกเบี้ยจาย 392,306.64          0.07% 1,560,072.95        0.25% 509,862.45          0.08%
ภาษีเงินได 30,952,283.18      5.16% 30,865,284.27      4.92% 23,086,956.54      3.48%
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 7,171,941.26        1.20% 10,600,719.65      1.69% 5,652,132.36        0.85%

กําไรสุทธิ 59,663,214.09       9.95% 65,698,020.11       10.48% 59,212,075.56       8.92%

ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ ป 2549 รอยละ

 
       2547*  2548  2549** 

กําไรสุทธิตอหุนเฉล่ีย (บาท/หุน)     0.51   0.46   0.30 

กําไรสุทธิตอหุนปรับลด** (บาท/หุน) (Fully diluted)   0.19   0.21   0.19 

มูลคาทางบัญชีตอหุนเฉลี่ย (บาท/หุน)     1.34   2.83   2.11 

หมายเหตุ  
* เนื่องจากในป 2547 บริษัทมีหุนสามัญจํานวน 7,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท ตอมาในป 2548 บริษัทไดจดทะเบียน
เปล่ียนมูลคาหุนที่ตราไวกับกระทรวงพาณิชยเปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน 
บริษัทจึงคํานวณกําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2547 โดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่เสมือนวาไดทําการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไว 
** กําไรตอหุนปรับลดเต็มที่ คํานวณดวยจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมด รวมหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนของกรรมการ ผูบริหาร (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท จํานวน 7,000,000 
หนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 100,000,000 หนวย (หากมีการใชสิทธิซื้อหุน
ครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิม) ทั้งจํานวนรวม 107,000,000 หนวย 
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งบการเงิน 
 

รายงานประจําป 2549 
Annual Report 2006 

ตารางที่ 3   สรปุงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 – 2549 
งบกระแสเงินสด

(หนวย: บาท)
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 59,663,214.09      65,697,954.11      59,212,075.56    
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรม
คาเสื่อมราคา 14,016,395.47      17,861,797.88      21,873,463.76    
สิทธิบัตรตัดจําหนาย 214,688.96          6.00                   -                  
ตัดจําหนายคาความนิยม (238,744.03) -                     -                  
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย 2,714,571.51        -                     -                  
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 7,171,941.26        10,600,719.65      5,652,132.36      
หน้ีสงสัยจะสูญ 748,748.04          -                     -                  
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร (1,028,321.89) (775,887.78) (1,006,568.61)
ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสินถาวร -                     -                     64,498.42
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 4,266,522.51        (1,432,381.15) 225,660.85

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 87,529,015.92       91,952,208.71       86,021,262.34     
สินทรัพยจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา (6,264,836.76) (43,886,956.96) (1,598,929.89)
สินคาคงเหลือ (26,826,516.18) 604,701.83          (11,983,559.00)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,408,526.02) (221,519.25) (2,110,293.39)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (400.00) 137,987.60          39,996.34          

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา 8,331,344.97        8,475,142.77        54,611.61          
คาใชจายคางจาย 9,067,458.45        (8,118,506.87) 6,322,472.32
ภาษีเงินไดคางจาย (7,044,668.11) 1,483,122.99        (3,707,037.10)
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 8,006,515.81        (6,320,839.05) (333,545.50)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 70,389,388.08       44,105,341.77       72,704,977.73     
กระแสเงินสดจากการลงทุนเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินลงทุน (600,000.00) (100,000,000.00) 46,175,704.32
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 1,041,018.71        168,224.30 1,072,043.93
เงินสดจายซื้อทรัพยสินถาวร (40,580,106.31) (22,840,285.30) (93,468,889.20)
เงินสดรับลวงหนาจากการขายที่ดิน 59,149,000.00      -                     -                  
เงินสดจายคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมการโอนจากการ
จําหนายทรัพยสินถาวร -                     (2,561,830.00) -                  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 19,009,912.40       (125,233,891.00) (46,221,140.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,700,000.00) (20,000,000.00) -                  
จายชําระเจาหนี้เชาซ้ือ (1,629,941.72) -                     -                  
เงินสดจายปนผล (76,382,400.00) (39,354,000.00) (49,804,000.00)
หน้ีสินระยะยาวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                     -                     -                  
รับเงินเพ่ิมทุน -                     182,791,500.00    -                  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (79,712,341.72) 123,437,500.00 (49,804,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 9,686,958.76         42,308,950.77       (23,320,163.22)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 16,576,836.10       26,263,794.86       68,572,745.63     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 26,263,794.86       68,572,745.63       45,252,582.41

ป 2547 ป 2548 ป 2549
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งบการเงิน 
 

รายงานประจําป 2549 
Annual Report 2006 

ตารางที่ 4   อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 - 2549 

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.10 2.83 2.43
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.45 1.36 1.20
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.33 0.21 0.48
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.69 0.76 0.65
อัตราสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.31 0.24 0.35
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 6.73 5.51 4.85
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 54 65 74
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 3.87 3.61 3.69
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 93 100 97
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 4.08 3.90 4.05
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 88 92 89
Cash Cycle (วัน) 58 73 83

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 33.47% 33.86% 31.68%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 16.15% 17.00% 11.89%
อัตรากําไรอื่น ๆ (%) 0.27% 0.42% 1.62%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 72.89% 41.57% 93.59%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.95% 10.48% 8.92%
อัตราขยายตัวของกําไรสุทธิ (%) 1.33% 10.11% -9.87%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 33.81% 23.33% 14.31%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 15.39% 13.46% 10.48%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 50.69% 63.30% 11.65%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.55 1.28 1.18

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.68 0.37 0.36
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 259.32 49.06 188.88
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.59 0.54 0.51
อัตราการจายเงินปนผล (%) 65.96% 75.81% N/A

ป 2549อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2547 ป 2548
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของของบริษัท      
อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
งบการเงินของบริษัทดังกลาว สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานของผูสอบ
ัญชีลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 บ

 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้ง
ที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา    ด

 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการ
ดําเนินงานรวม การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของ  บริษัท  อีซ่ึน เพนท  จํากัด  (มหาชน)และบริษัทยอย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ 
บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 (นายพิชัย ดัชณาภิรมย) 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2421 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 
2007/110/7039 
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2

2549 2548 2549 2548
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 45,252,582.41     68,572,745.63     33,824,486.05    52,860,530.83    
เงินลงทุนชั่วคราว 6 53,824,295.68     100,000,000.00   48,824,295.68    100,000,000.00  
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ

- บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 46,510,922.56     39,041,264.63     81,974,915.89    82,864,898.32    
- บริษัทอื่น 90,692,613.84     96,563,341.88     50,762,488.30    43,755,138.61    

7 137,203,536.40   135,604,606.51   132,737,404.19  126,620,036.93  
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 126,671,851.92   114,913,953.77   106,614,800.70  89,056,921.31    
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4 7,036,051.10       4,925,757.71       6,444,554.55      3,881,043.99      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 369,988,317.51   424,017,063.62   328,445,541.17  372,418,533.06  

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 9 980,000.00          980,000.00          16,664,508.64    18,124,942.84    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 10 196,771,263.42   125,305,811.72   195,606,302.19  123,038,478.50  
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน 11 5,671,668.15       5,671,668.15       5,671,668.15      5,671,668.15      
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1.00                     1.00                     1.00                    1.00                    
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 159,183.66          199,180.00          41,680.00           86,680.00           
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 203,582,116.23   132,156,660.87   217,984,159.98  146,921,770.49  

รวมสินทรัพย 573,570,433.74   556,173,724.49   546,429,701.15  519,340,303.55  

บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน)
งบดุล

สินทรัพย
บาท

งบดุลรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบดุลเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2549 2548 2549 2548
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา

- บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 20,147,491.18     13,340,469.20     19,123,471.68    12,040,466.04    
- บริษัทอื่น 90,105,692.64     96,858,103.01     90,105,692.64    96,858,103.01    

110,253,183.82   110,198,572.21   109,229,164.32  108,898,569.05  
คาใชจายคางจาย 4 29,708,742.13     23,386,269.81     29,554,027.95    20,845,447.41    
ภาษีเงินไดคางจาย 9,426,965.27       13,134,002.37     7,347,356.95      8,180,634.25      
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,893,431.74       3,226,977.24       2,695,296.83      3,023,873.30      
รวมหนี้สินหมุนเวียน 152,282,322.96   149,945,821.63   148,825,846.05  140,948,524.01  

รวมหนี้สิน 152,282,322.96   149,945,821.63   148,825,846.05  140,948,524.01  
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 13
ทนุจดทะเบียน
หุนสามัญ 307,000,000 หุน
   มูลคาหุนละ 1.00 บาท 307,000,000.00   307,000,000.00  
หุนสามัญ 200,000,000 หุน
   มูลคาหุนละ 1.00 บาท 200,000,000.00   200,000,000.00  

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 200,000,000 หุน
   มูลคาหุนละ 1.00 บาท 200,000,000.00   200,000,000.00   200,000,000.00  200,000,000.00  

สวนเกินมูลคาหุน 13.2 111,416,500.00   111,416,500.00   111,416,500.00  111,416,500.00  
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14 6,995,500.00       750,000.00          6,995,500.00      750,000.00         
ยังไมไดจัดสรร 79,191,855.10     66,225,279.54     79,191,855.10    66,225,279.54    

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 23,684,255.68     27,836,123.32     -                -                
รวมสวนของผูถือหุน 421,288,110.78   406,227,902.86   397,603,855.10  378,391,779.54  
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 573,570,433.74   556,173,724.49   546,429,701.15  519,340,303.55  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน)

บาท
งบดุลรวม

หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบดุลเฉพาะบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบดุล (ตอ)
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2549 2548 2549 2548
รายได
รายไดจากการขาย 4 651,305,708.60 622,131,263.97 604,895,248.60 581,857,065.28 
รายไดจากการบริการ 4 1,893,101.92 2,045,485.05 3,803,101.92 4,085,485.05 
ดอกเบี้ยรับ 3,929,147.83 225,848.94 3,927,696.69 225,848.94 
เงินปนผลรับ 1,470,000.00 -               1,470,000.00 -               
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 882,451.55      67,593.08        539,624.04 -               
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 1,006,568.61   775,887.78      1,006,568.61 776,907.66 
รายไดอื่น 3,491,964.07 1,567,180.47 2,387,793.69 1,567,180.47 
สวนแบงในผลกําไรสุทธิในบริษัทยอย -               -               8,735,565.80 7,411,560.98 
รวมรายได 663,978,942.58 626,813,259.29 626,765,599.35 595,924,048.38 

ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ 4 446,275,188.41 412,844,529.00 433,659,725.22 416,452,664.06 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4 129,242,727.26 105,244,699.31 114,826,602.42 90,392,601.58 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -             -             -             8,839.53          
รวมคาใชจาย 575,517,915.67 518,089,228.31 548,486,327.64 506,854,105.17 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 88,461,026.91 108,724,030.98 78,279,271.71 89,069,943.21 
ดอกเบี้ยจาย 509,862.45 1,560,072.95 509,862.45 1,560,072.95 
ภาษีเงินได 23,086,956.54 30,865,284.27 18,557,333.70 21,811,916.15 
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 64,864,207.92 76,298,673.76 59,212,075.56 65,697,954.11 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 5,652,132.36 10,600,719.65 -               -               
กําไรสุทธิ 59,212,075.56 65,697,954.11 59,212,075.56 65,697,954.11 

กําไรตอหุน
กําไรสุทธิ 16 0.30                 0.46                 0.30                 0.46                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ

บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

บาท
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ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนของผูถือหุน
ท่ีออกและ มูลคาหุน จัดสรรแลว-สํารอง ยังไมได สวนนอยใน รวม
ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร บริษัทยอย

ยอดคงเหลือตนป 2548 7,500,000.00      -                      750,000.00         121,652,325.43   27,039,403.67    156,941,729.10    
เงินปนผลจาย 15 (11,475,000.00) (9,804,000.00) (21,279,000.00)
หุนปนผลจาย 15 109,650,000.00  (109,650,000.00) -                   
เพิ่มทุน 13.2 82,850,000.00    82,850,000.00  
สวนเกินมูลคาหุน 13.2 111,416,500.00      111,416,500.00  
กําไรสุทธิสําหรับป 2548 65,697,954.11  65,697,954.11  
สวนของผูถือหุนสวนนอย 10,600,719.65    10,600,719.65      
ยอดคงเหลือปลายป 2548 200,000,000.00  111,416,500.00      750,000.00         66,225,279.54     27,836,123.32    406,227,902.86    
สํารองตามกฎหมาย 14 6,245,500.00      (6,245,500.00) -                   
เงินปนผลจาย 15 (40,000,000.00) (9,804,000.00) (49,804,000.00)
กําไรสุทธิสําหรับป 2549 59,212,075.56     59,212,075.56      
สวนของผูถือหุนสวนนอย 5,652,132.36      5,652,132.36        
ยอดคงเหลือปลายป 2549 200,000,000.00  111,416,500.00      6,995,500.00      79,191,855.10     23,684,255.68    421,288,110.78    

ทุนเรือนหุน สวนเกิน
หมายเหตุ ท่ีออกและ มูลคาหุน จัดสรรแลว-สํารอง ยังไมได รวม

ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร
ยอดคงเหลือตนป 2548 7,500,000.00          -               750,000.00          121,652,325.43  129,902,325.43    
เงินปนผลจาย 15 (11,475,000.00) (11,475,000.00)
หุนปนผลจาย 15 109,650,000.00      (109,650,000.00) -                 
เพิ่มทุน 13.2 82,850,000.00        82,850,000.00      
สวนเกินมูลคาหุน 13.2 111,416,500.00  111,416,500.00    
กําไรสุทธิสําหรับป 2548 65,697,954.11    65,697,954.11      
ยอดคงเหลือปลายป 2548 200,000,000.00      111,416,500.00  750,000.00          66,225,279.54    378,391,779.54    
สํารองตามกฎหมาย 14 6,245,500.00       (6,245,500.00) -                 
เงินปนผลจาย 15 (40,000,000.00) (40,000,000.00)
กําไรสุทธิสําหรับป 2549 59,212,075.56    59,212,075.56      
ยอดคงเหลือปลายป 2549 200,000,000.00      111,416,500.00  6,995,500.00       79,191,855.10    397,603,855.10    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

บาท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม

บาท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท

บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

กําไรสะสม

กําไรสะสม
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2549 2548 2549 2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 59,212,075.56    65,697,954.11    59,212,075.56    65,697,954.11    
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา 21,873,463.76    17,861,797.88    20,631,975.19    16,478,768.47    
สิทธิบัตรตัดจําหนาย -                6.00                    -                6.00                    
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง  (โอนกลับ) 225,660.85         (1,432,381.15) 757,256.35         (1,271,877.15)
ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสินถาวร 64,498.42           -                -                -                
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร (1,006,568.61) (775,887.78) (1,006,568.61) (776,907.66)
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทยอย -                -                (8,735,565.80) (7,411,560.98)
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 5,652,132.36      10,600,719.65    -                -                

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน 86,021,262.34    91,952,208.71    70,859,172.69    72,716,382.79    

สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา (1,598,929.89) (43,886,956.96) (6,117,367.26) (56,831,159.98)
สินคาคงเหลือ (11,983,559.00) 604,701.83         (18,315,135.74) 13,249,801.64    
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,110,293.39) (221,519.25) (2,563,510.56) (20,677.16)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 39,996.34           137,987.60         45,000.00           (49,080.00)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา 54,611.61           8,475,142.77      330,595.27         8,784,230.75      
คาใชจายคางจาย 6,322,472.32      (8,118,506.87) 8,708,580.54      (10,470,360.27)
ภาษีเงินไดคางจาย (3,707,037.10) 1,483,122.99      (833,277.30) (633,799.14)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (333,545.50) (6,320,839.05) (328,576.47) (6,305,729.46)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 72,704,977.73    44,105,341.77    51,785,481.17    20,439,609.17    

งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท

บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2549 2548 2549 2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 46,175,704.32    (100,000,000.00) 51,175,704.32    (100,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินปนผล -                -                10,196,000.00    10,196,000.00    
เงินสดจายซื้อทรัพยสินถาวร (93,468,889.20) (22,840,285.30) (93,265,274.20) (22,717,211.00)
เงินสดจายคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมการโอนจากการ
จําหนายทรัพยสินถาวร -                (2,561,830.00) -                (2,561,830.00)

เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 1,072,043.93      168,224.30         1,072,043.93      168,224.30         
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (46,221,140.95) (125,233,891.00) (30,821,525.95) (114,914,816.70)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                (20,000,000.00) -                (20,000,000.00)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                182,791,500.00  -                182,791,500.00  
เงินสดจายปนผล (49,804,000.00) (39,354,000.00) (40,000,000.00) (29,550,000.00)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (49,804,000.00) 123,437,500.00  (40,000,000.00) 133,241,500.00  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (23,320,163.22) 42,308,950.77  (19,036,044.78) 38,766,292.47    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 68,572,745.63    26,263,794.86    52,860,530.83    14,094,238.36    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 45,252,582.41    68,572,745.63    33,824,486.05    52,860,530.83    

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดจายในระหวางป

ดอกเบี้ยจาย 509,862.45         1,560,072.95                509,862.45        1,560,072.95
ภาษีเงินได 26,793,993.64    29,382,161.38         19,390,611.00      22,445,715.29

2. บริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 โดยแยกจายเปน 2 ประเภท คือ จายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวนเงิน 
11,475,000 บาท และจายเปนหุนปนผลจํานวน 109,650,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท คิดเปนเงิน 109,650,000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่ม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15) เงินสดปนผลจายทั้งจํานวนดังกลาวถูกนําไปเปนเงินเพิ่มทุนใหมของกลุมผูถือหุนเดิม

บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 (ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับกระทรวง
  พาณิชย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2508 และบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2548 
   บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดงันี้ 

สํานักงานใหญ  : เลขที่ 7/1-2  หมูที่ 1  ตําบลพานทอง  อําเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี 
20160 โทรศัพท 0-3845-1833 

สํานักงานสาขา : เลขที่ 312  ซอยเสนานิคม 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2561-4728-9 

  บริษัทยอย 
   บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 31  
  มีนาคม 2539 มีที่อยูตามที่จดทะเบียนไวดังนี้ 
    เลขที่ 2034/52 อาคาร อิตัลไทยทาวเวอร ช้ัน 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
   เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท 0-2716-0095-8 
 
 (ข) ลักษณะธุรกิจและผูถือหุน 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตสีอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวยสีพนชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

สีพนพลาสติก สีเคลือบบรรจุภัณฑ หมึกพิมพออฟเซท และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
   บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด ถือหุนในสัดสวนคิดเปนอัตรา

รอยละ 50.40 (ซ่ึงบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด ถือหุนโดยตระกูลเอกแสงกุลอัตรารอยละ 100) 
และถือหุนในนามบุคคลตระกูลเอกแสงกุลรวมอีกอัตรารอยละ 16.80 รวมเปนอัตราสวนการถือครอง
หุน   รอยละ 67.20  

   บริษัทยอยประกอบธุรกิจหลักเปนผูจําหนายสีสําหรับรถมอเตอรไซค 
 
 (ค) จํานวนพนักงาน 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวม 241 คน 

และ 218 คน ตามลําดับ  และเฉพาะบริษัทมีจํานวนพนักงาน 232 คน และ 209 คน ตามลําดับ 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
 (ง) ขอมูลเพิ่มเติมของคาใชจาย 
   รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย มีดังนี้ 

 บาท 
 งบกําไรขาดทุนรวม  งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

คาเสื่อมราคา 21,873,463.76  17,861,797.88  20,631,975.19  16,478,768.47 
คาใชจายพนักงาน 78,004,713.02  65,484,628.20  71,247,165.62  57,686,104.70 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 1,006,568.61  775,887.78  1,006,568.61  776,907.66 
คาตอบแทนกรรมการ 1,430,000.00  570,000.00  1,430,000.00  570,000.00 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน 
 2.1 งบการเงินรวมนี้ไดรวมบัญชีของบริษัท  อีซ่ึน เพนท  จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท            

 อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) ถือหุน ตอไปนี้ 
    อัตรารอยละ 

บริษัทยอย  ประเภทธุรกิจ  ของการถือหุน 
บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด  ผูจําหนายสําหรับสีพนรถมอเตอรไซด  50.98 

 
 2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
 2.3 รายการบัญชีระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอยที่มีสาระสําคัญไดถูกหักออกจากงบการเงินรวมแลว 
 
 2.4 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุ 

การณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน 
 
3.  นโยบายการบญัชีที่สําคัญ 
 3.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
   งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนดและ

ใหจัดทําขึ้นตามแบบงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดไวในประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 
 3.2 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
   บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อไดสงมอบสินคาใหลูกคาแลว 
   บริษัทรับรูรายไดจากการรับจาง เมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวเสร็จตามงวดในสัญญา 
   บริษัทรับรูรายไดคาเชาตามระยะเวลาของสัญญาเชา 
   บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
 3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น
  จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดผลขาดทุนโดยประมาณนี้กําหนดขึ้นจากการพิจารณาฐานะของ 
  ลูกหนี้ในปจจุบัน 
 
 3.4 สินคาคงเหลือ 
   สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

  บริษัทแสดงราคาทุนโดยวิธีดังนี้ 
    วัตถุดิบ  แสดงในราคาทุนโดยวิธีเขากอน - ออกกอน 
                     งานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูป แสดงในราคาทุนโดยวิธีราคาเจาะจง 
   บริษัทยอยแสดงราคาทุนโดยวิธีดังนี้ 
    สินคาสําเร็จรูป  แสดงในราคาทุนโดยวิธีเขากอน - ออกกอน 
 
 3.5 เงินลงทุนระยะยาว 
   เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงตามวิธีสวนไดเสีย กลาวคือ บริษัทจะบันทึกเงินลงทุนครั้งแรกใน

ราคาทุนที่ลงทุน เงินลงทุนนี้จะถูกปรับดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัท
ยอยตามอัตราสวนของการลงทุน และบริษัทรับรูสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุนดังกลาวในงบกําไร
ขาดทุน สวนเกินจากเงินลงทุนสูงกวามูลคาทางบัญชี ณ วันซื้อหุนตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงเปน
ระยะเวลา 10 ป 

   เงินลงทุนทั่วไป ซึ่งไมไดอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคา 

 
 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
   ที่ดินแสดงในราคาทุน 
   อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
   คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละ

ประเภท   ดังนี้ 
 
ประเภทของสินทรัพย 

 อายุการใชงาน
โดยประมาณ 

อาคาร 20 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 ป 
เครื่องมือเครื่องใชในหองทดลอง 5 ป 
อุปกรณติดตั้งไฟฟา 5 ป 
เครื่องใชสํานักงาน 5 ป 
เครื่องตกแตงสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
 3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 
   สิทธิบัตรรอการตัดบัญชี ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเปนระยะเวลา 10 ป 
 
 3.8 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลไดบันทึกไว
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาไดบันทึก
เปนรายไดและคาใชจายในงวดปจจุบัน 

 
 3.9 การใชประมาณการทางบัญชี 
   ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายจัดการของบริษัท

ตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ  ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สินรายไดและคาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณไว 

 
 3.10 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม

โดยบริษัทไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึง
บริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวา
ทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทผูบริหารสําคัญกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของ
กับบุคคลเหลานั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ 
  บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 
 3.11 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน 

โดยไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาและรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระ           
ค้ําประกัน 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
 3.12   ภาษีเงินได 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับงวดปรับปรุงดวยรายการที่กําหนด

 ภายใตประมวลรัษฎากร ไมใหหรือใหถือรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25 
 ตั้งแตป 2549 ถึงป 2553 

 
4.  รายการบัญชีกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

  ลักษณะธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
Uบริษัทยอย U ;     
บริษัท  นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด  ขายสีพนรถจักรยานยนต   ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 

Uบริษัทที่เกี่ยวของกัน U ;     
บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด   ใหเชาสํานักงานและคลังสินคา   ถือหุนในบริษัท 50.40% 
บริษัท เอกแสง (1978) จํากัด  ขายหมึกพิมพออฟเซท (เลิกกิจการ พ.ค. 48)   ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท อินโคท (ประเทศไทย) จํากัด  ขายสีเคลือบบรรจุภัณฑ (เลิกกิจการ เม.ย. 48)   ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด  ขายสีพนพลาสติกและเคมีภัณฑ   ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท บีเอเอสเอฟ  โคทติ้งส      
 เจแปน จํากัด (ญ่ีปุน)  ผลิตและขายสีพนชิ้นสวนรถจักรยานยนต   ถือหุน 40% ในบริษัทยอย  

การกําหนดนโยบายราคา   
คาขายสินคา - ใชวิธีราคาทุนบวกอัตรากําไรสวนเพิ่ม เนื่องจาก บริษัทขาย

สินคาใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเปนตัวแทนจําหนาย  
สินคาของบริษัทเพียงรายเดียวตามขอตกลงทางการคากับ
เจาของสูตรการผลิต บริษัทจึงไมสามารถเทียบเคียงกับราคา
ตลาดได ทั้งนี้บริษัทมีอิสระในการกําหนดอัตรากําไรสวน
เพิ่ม โดยพิจารณาตามนโยบายราคาและภาวะตลาดควบคูกัน 

คาเชารับ - คาเชาโกดังเก็บสินคาคิดเปนรายเดือนตามสัญญาตามพื้นที่ 
ที่ใชแตละบริษัทโดยประมาณคาเชา 7,500 - 70,000 บาทตอ
เดือน 

คาบริการรับ - คาบริการจัดการสินคาและคาขนสงสินคาคิดเปนอัตราเหมา
รายเดือนตามสัญญาโดยประมาณคาบริการ 5,000 - 150,000 
บาทตอเดือน 

คาซื้อสินคา - ใชวิธีราคาตลาด ยกเวน คาซื้อวัตถุดิบเฉพาะใชราคาที่ตกลง
กันลวงหนา 

คาเชาจาย - คาเชาสํานักงานและโกดังเก็บสินคาคิดเปนรายเดือนเดือนละ
82,000 บาทตามสัญญา 

คาใชจายอื่น - คาเทคนิคการผลิตและคาลิขสิทธิ์โดยคิดอัตราที่ตกลงกันตาม
สัญญา 

 - วัตถุดิบเพื่อการวิจัยและพัฒนา คิดตามราคาตลาด 
 
   บริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเปนรายการที่เกิดขึ้นเปน

ปกติของการดําเนินธุรกิจ รายการที่มีสาระกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังตอไปนี้ 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
   บาท 

 งบกําไรขาดทุนรวม  งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

Uรายการในงบกําไรขาดทุน U        
คาขายสินคา        
บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด -  -  317,413,808.00  359,227,002.01 
บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 140,020,334.91  102,431,785.50  140,020,334.91  102,431,785.50 
 140,020,334.91  102,431,785.50  457,434,142.91  461,658,787.51 

คาเชารับ        
บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด -  -  700,000.00  840,000.00 

 บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 90,000.00  102,500.00  90,000.00  102,500.00 
 90,000.00  102,500.00  790,000.00  942,500.00 
คาบริการรับ        
 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด -  -  1,200,000.00  1,200,000.00 
บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 63,800.00  35,000.00  63,800.00  35,000.00 

  63,800.00  35,000.00  1,263,800.00  1,235,000.00 
คาซ้ือสินคา        
บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 58,461,531.73  38,549,749.23  58,461,531.73  38,549,749.23 
บริษัท บีเอเอสเอฟ โคทติ้งส เจแปน จํากัด (ญ่ีปุน) 8,702,583.48  9,744,215.88  3,172,536.78  2,287,889.08 

 67,164,115.21  48,293,965.11  61,634,068.51  40,837,638.31 
คาเชาจาย        
 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด 984,000.00  820,000.00  984,000.00  820,000.00 
คาใชจายอื่น        
 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด -  -  -  16,080.00 
 บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 266,000.00  419,590.00  266,000.00  419,590.00 
 บริษัท บีเอเอสเอฟ โคทติ้งส เจแปน จํากัด (ญ่ีปุน) 13,275,929.37  17,505,502.96  13,275,929.37  15,188,341.96 
  13,541,929.37  17,925,092.96  13,541,929.37  15,624,011.96 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
   บาท 

 งบกําไรขาดทุนรวม  งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

Uยอดคงเหลือที่แสดงไวในงบดุล U        
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา         
 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด - -  35,463,993.33  43,823,633.69 
บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 46,510,922.56  39,041,264.63  46,510,922.56  39,041,264.63 

 46,510,922.56  39,041,264.63  81,974,915.89  82,864,898.32 
   รายไดคาบริการคางรับ         
  บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 12,500.00  12,500.00  12,500.00  12,500.00 
  เจาหนี้การคา         
  บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 18,084,733.40  12,040,466.04  18,084,733.40  12,040,466.04 
  บริษัท บีเอเอสเอฟ โคทติ้งส เจแปน จํากัด (ญ่ีปุน) 2,062,757.78  1,300,003.16  1,038,738.28  - 
  20,147,491.18  13,340,469.20  19,123,471.68  12,040,466.04 
  คาใชจายคางจาย        
  บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด  -  -  -  9,287.60 
  บริษัท บีเอเอสเอฟ โคทติ้งส เจแปน จํากัด (ญ่ีปุน) 8,448,878.87  9,679,778.60  6,368,393.87  7,362,617.60 
  8,448,878.87  9,679,778.60  6,368,393.87  7,371,905.20 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
เงินสด 107,351.25  123,554.25  102,581.25  75,028.50 
เช็คในมือ 7,471,949.10  -  7,471,949.10  - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 20,622,917.93  38,375,108.83  13,593,424.38  22,711,419.78 
เงินฝากธนาคาร - สะสมทรัพย 17,050,364.13  30,074,082.55  12,656,531.32  30,074,082.55 
          รวม 45,252,582.41  68,572,745.63  33,824,486.05  52,860,530.83 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
6. เงินลงทุนชั่วคราว 
  เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย 

 งบดุลรวม 
 2549  2548 
 อัตราดอกเบี้ย %  ครบกําหนด  ราคาทุน (บาท)  อัตราดอกเบี้ย %  ครบกําหนด  ราคาทุน (บาท) 
เงินฝากประจําธนาคาร - 3 เดือน 4.625 15/03/

50 
43,824,2

95.68 
3.75  15/03/

49 
40,000,0

00.00 

   - 3 เดือน 4.625 19/03/
50 

5,000,00
0.00 

-  -        - 

   - 3 เดือน 4.250 26/3/5
0 

5,000,00
0.00 

-  -        - 

เงินฝากประจําธนาคาร - 6 เดือน - -        - 4.00  15/06/
49 

60,000,0
00.00 

 รวม  53,824,2
95.68 

    100,000,
000.00 

 

 งบดุลเฉพาะบริษัท 
 2549  2548 
 อัตราดอกเบี้ย %  ครบกําหนด  ราคาทุน (บาท)  อัตราดอกเบี้ย %  ครบกําหนด  ราคาทุน (บาท) 
เงินฝากประจําธนาคาร - 3 เดือน 4.625 15/03/

50 
43,824,2

95.68 
3.75  15/03/

49 
40,000,0

00.00 

   - 3 เดือน 4.625 19/03/
50 

5,000,00
0.00 

-  -        - 

เงินฝากประจําธนาคาร - 6 เดือน - -        - 4.00  15/06/
49 

60,000,0
00.00 

 รวม  48,824,2
95.68 

    100,000,
000.00 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
7. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ประกอบดวย 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
ตั๋วเงินรับการคา 9,402,600.94  19,689,589.55  9,402,600.94  19,689,589.55 
ลูกหนี้การคา 127,800,935.46  116,663,765.00  123,334,803.25  107,679,195.42 
      รวม 137,203,536.40  136,353,354.55  132,737,404.19  127,368,784.97 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  (748,748.04)  -  (748,748.04) 
      สุทธิ 137,203,536.40  135,604,606.51  132,737,404.19  126,620,036.93 

 
  แยกตามอายุของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดดังนี้ 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
ภายในกําหนดชําระ 45,614,256.14  29,209,800.01  77,945,877.97  73,033,433.70 
เกินกําหนดชําระ 0 - 30 วัน -  9,831,464.62  3,130,001.45  9,831,464.62 
เกินกําหนดชําระ 31 - 60 วัน 896,666.42  -  899,036.47  - 
เกินกําหนดชําระ 61 - 90 วัน -  -  -  - 
เกินกําหนดชําระ 91 - 180 วัน -  -  -  - 
เกินกําหนดชําระ 180 วันขึ้นไป -  -  -  - 
 รวม 46,510,922.56  39,041,264.63  81,974,915.89  82,864,898.32 

 
  แยกตามอายุของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น ไดดังนี้ 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
ภายในกําหนดชําระ 52,370,329.65  72,710,850.23  24,967,051.85  19,902,646.96 
เกินกําหนดชําระ 0 - 30 วัน 24,750,352.95  10,801,312.49  12,295,481.97  10,801,312.49 
เกินกําหนดชําระ 31 - 60 วัน 6,408,827.05  5,423,253.85  6,336,850.29  5,423,253.85 
เกินกําหนดชําระ 61 - 90 วัน 3,475,548.43  3,246,308.99  3,475,548.43  3,246,308.99 
เกินกําหนดชําระ 91 - 180 วัน 3,687,555.76  4,381,616.32  3,687,555.76  4,381,616.32 
เกินกําหนดชําระ 180 วันขึ้นไป -  748,748.04  -  748,748.04 
 รวม 90,692,613.84  97,312,089.92  50,762,488.30  44,503,886.65 

 
  ฝายบริหารไดพิจารณาถึงความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวาเพียงพอสําหรับลูกหนี้ที่คาดวา

จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได      
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
 
8. สินคาคงเหลือ 
  สินคาคงเหลือ ประกอบดวย      

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
สินคาสําเร็จรูป 47,426,807.37  39,764,275.29  26,287,520.15  12,293,411.33 
สินคาระหวางผลิต 1,294,358.98  2,930,682.78  1,294,358.98  2,930,682.78 
วัตถุดิบ 78,690,916.01  72,937,524.14  78,690,916.01  72,937,524.14 
วัสดุสิ้นเปลือง 1,322,004.92  1,199,066.29  1,322,004.92  1,199,066.29 
ภาชนะบรรจุ 1,070,686.85  989,666.63  1,070,686.85  989,666.63 
      รวม 129,804,774.13  117,821,215.13  108,665,486.91  90,350,351.17 
หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา (3,132,922.21)  (2,907,261.36)  (2,050,686.21)  (1,293,429.86) 
   สุทธิ 126,671,851.92  114,913,953.77  106,614,800.70  89,056,921.31 

 
 

 
9. เงินลงทุนระยะยาว 
  เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย 

  บาท 
     งบดุลรวม 
 จํานวนหุน  % ถือหุน  วิธีราคาทุน 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548 
เงินลงทุนท่ัวไป           
 บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 9,800  9,800  9.80  9.80  980,000.00  980,000.00 

 
  บาท 

     งบดุลเฉพาะบริษัท 
 จํานวนหุน  % ถือหุน  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548  2549  2548 
เงินลงทุนในบริษัทยอย                
 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 10,196  10,196  50.98  50.98  1,019,600.00  1,019,600.00  15,684,508.64  17,144,942.84 
เงินลงทุนทั่วไป              
 บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด 9,800  9,800  9.80  9.80  980,000.00  980,000.00     
 รวมเงินลงทุนระยะยาว         16,664,508.64  18,124,942.84 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
ห  มายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบดุลรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค.48  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ 31 ธ.ค.49 
ราคาทุน        
ที่ดิน 29,016,189.60  16,687,000.00  -  45,703,189.60 
อาคาร 58,668,880.22  5,524,515.49  -  64,193,395.71 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 56,451,914.53  8,100,682.75  (61,981.00)  64,490,616.28 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชหองทดลอง 10,303,091.09  4,019,092.53  (4,380.00)  14,317,803.62 
อุปกรณติดตั้งไฟฟา 3,948,112.83  895,770.40  -  4,843,883.23 
เคร่ืองใชสํานักงาน 12,706,186.26  4,339,160.93  (811,697.63)  16,233,649.56 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 5,048,547.63  1,268,447.61  (116,140.10)  6,200,855.14 
ยานพาหนะ 31,144,064.77  10,835,735.58  (3,562,742.98)  38,417,057.37 
เคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางติดตั้ง 43,854.56  3,450,753.43  (1,643,422.71)  1,851,185.28 
อาคารระหวางกอสราง 465,000.00  44,496,720.41  (4,505,567.23)  40,456,153.18 
     รวม 207,795,841.49  99,617,879.13  (10,705,931.65)  296,707,788.97 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม        
อาคาร 8,666,212.87  3,168,968.69  -  11,835,181.56 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 38,834,268.22  6,585,463.18  (54,464.28)  45,365,267.12 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชหองทดลอง 7,178,466.97  1,685,175.03  (3,504.00)  8,860,138.00 
อุปกรณติดตั้งไฟฟา 1,233,303.60  807,960.87  -  2,041,264.47 
เคร่ืองใชสํานักงาน 7,173,655.69  2,119,014.72  (694,016.89)  8,598,653.52 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 2,662,043.77  833,946.43  (112,241.83)  3,383,748.37 
ยานพาหนะ 16,742,078.65  6,672,934.84  (3,562,740.98)  19,852,272.51 
     รวม 82,490,029.77  21,873,463.76  (4,426,967.98)  99,936,525.55 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 125,305,811.72      196,771,263.42 

 
 
 

 บาท 
 งบดุลเฉพาะบริษัท 

 ยอดคงเหลือ  รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค.48  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ 31 ธ.ค.49 
ราคาทุน        
ที่ดิน 29,016,189.60  16,687,000.00  -  45,703,189.60 
อาคาร 58,668,880.22  5,524,515.49  -  64,193,395.71 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 56,451,914.53  8,100,682.75  (61,981.00)  64,490,616.28 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชหองทดลอง 10,303,091.09  4,019,092.53  (4,380.00)  14,317,803.62 
อุปกรณติดตั้งไฟฟา 3,948,112.83  895,770.40  -  4,843,883.23 
เคร่ืองใชสํานักงาน 11,195,545.27  4,135,545.93  (288,732.76)  15,042,358.44 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 4,682,138.18  1,268,447.61  (84,157.60)  5,866,428.19 
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ยานพาหนะ 25,441,064.77  10,835,735.58  (3,562,742.98)  32,714,057.37 
เคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางติดตั้ง 43,854.56  3,450,753.43  (1,643,422.71)  1,851,185.28 
อาคารระหวางกอสราง 465,000.00  44,496,720.41  (4,505,567.23)  40,456,153.18 
     รวม 200,215,791.05  99,414,264.13  (10,150,984.28)  289,479,070.90 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม        
อาคาร 8,666,212.87  3,168,968.69  -  11,835,181.56 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 38,834,268.22  6,585,463.18  (54,464.28)  45,365,267.12 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชหองทดลอง 7,178,466.97  1,685,175.03  (3,504.00)  8,860,138.00 
อุปกรณติดตั้งไฟฟา 1,233,303.60  807,960.87  -  2,041,264.47 
เคร่ืองใชสํานักงาน 6,141,125.44  1,911,161.33  (235,539.44)  7,816,747.33 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 2,327,893.42  817,616.25  (80,270.33)  3,065,239.34 
ยานพาหนะ 12,796,042.03  5,655,629.84  (3,562,740.98)  14,888,930.89 
     รวม 77,177,312.55  20,631,975.19  (3,936,519.03)  93,872,768.71 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 123,038,478.50      195,606,302.19 

 
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยถาวรซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู โดยมี

ราคาทุน ดังนี้ 
 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะ

บริษัท 
อาคาร 649,824.95  649,824.95 
เครื่องจักรและอุปกรณ 27,949,633.67  27,949,633.67 
เครื่องมือเครื่องใชหองทดลอง 3,835,134.39  3,835,134.39 
อุปกรณติดตั้งไฟฟา 29,597.44  29,597.44 
เครื่องใชสํานักงาน 3,899,561.69  3,585,144.40 
เครื่องตกแตงสํานักงาน 1,618,974.77  1,355,253.82 
ยานพาหนะ 2,586,396.52  1,829,396.52 
 รวม 40,569,123.43  39,233,985.19 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ที่ดิน และอาคารของบริษัทมูลคาตามบัญชี จํานวน 81.37  ลานบาท ไดจด
 จํานองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อรวม 52 ลานบาท กับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง                
 (ดูหมายเหตุ 12) 
 

11. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน 
  ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานแสดงตามราคาทุน 
  บริษัทซื้อที่ดินมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2538   ตั้งอยูที่ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

พื้นที่ 11-3-54 ไร จนถึงปจจุบันบริษัทยังไมไดใชที่ดินดังกลาวในการดําเนินงานใด ๆ 
 

12. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  บริษัทมีวงเงินสินเชื่อรวม 117 ลานบาท กับธนาคารพาณิชยในประเทศสองแหง ซ่ึงประกอบดวย

วงเงินในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน 40 ลานบาท และ 30 ลานบาท   อัตราดอกเบี้ย MLR ตอป วงเงินเบิกเกิน
บัญชี 20 ลานบาท และ 5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป วงเงินสัญญาค้ําประกัน 2 ลานบาท วงเงิน 
L/C และ T/R 10 ลานบาทและวงเงิน Forward  Contract 10 ลานบาท 

  เงินกูขางตนค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษทัในวงเงิน 52 ลานบาท 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไดใชวงเงินสัญญาค้ําประกันจํานวน 1.5 ลานบาท เพื่อใหธนาคาร

ออกหนังสือค้ําประกันการใชไฟฟาของบริษัท 
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 กรรมการไดดําเนินการปลดภาระค้ําประกันแลวทั้งจํานวนในวงเงิน
 สินเชื่อ 62 ลานบาท 
 

13. ทุนเรือนหุน 
 13.1 Uการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน 
   ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ผูถือหุนไดมี

มติให เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ 1,000 บาท เปนหุนละ 1 บาท จากเดิม 7,500 หุน บาท เปน 
7,500,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2548 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
  13.2 Uการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
   Uป 2549 

  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุม
 ไดมีมติอนุมัติ เกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียด
 ดังนี้ 
  การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญโดยแบงออกเปน 
   1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ประเภทของใบ 
สําคัญแสดงสิทธิ 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท อีซ่ึน เพนท 
จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 ชนิดระบุช่ือผูถือหุน และเปลี่ยนมือได

อายุ : 4 ปนับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน : 100,000,000 หนวย 
วิธีการเสนอขาย : จัดสรรใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน

ซ่ึงจะกํ าหนดภายหลังจากที่ ได รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใน
อัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 1
หนวย 
 

ราคาเสนอขาย : 0 บาทตอหนวย 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน  
ระยะเวลาการใช
สิทธิ 

: ทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต
ละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ใชสิทธิคร้ังแรก
เมื่อ 30 มิถุนายน 2550 

ราคาการใชสิทธิ : 1 บาทตอหุน 
เงื่อนไขการปรับ
สิทธิ 

: เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

ตลาดรอง : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
   2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร (ซ่ึงมิได

ดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท 
ประเภทของใบ สําคัญ
แสดงสิทธิ 
       

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท อีซ่ึน เพนท  
จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 ชนิดระบุช่ือผูถือหุน และไมสามารถ
โอนเปลี่ยนมือได 

อายุ : ไมเกิน 3 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน : 7,000,000 หนวย 
วิธีการเสนอขาย : จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร (ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนง

กรรมการ) พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท ภายใตหลักเกณฑ
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด โดยคณะอนุกรรมการจัดสรร 

ราคาเสนอขาย : 0 บาทตอหนวย 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน  
ระยะเวลาการใชสิทธิ : ทุกวันทําการสุดทายของเดือนกุมภาพันธและสิงหาคมของ  

แตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ราคาการใชสิทธิ : 1 บาทตอหุน 
ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษัทจะไมนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ งนี้ เข า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญ
ที่เกิดจากการใชสิทธิ
ตามใบ สําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

   ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญขางตนยังอยูระหวางการดําเนินการขออนุญาตจาก
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงยังไมมีการออกใหกับผูมีสิทธิ์
  ดังกลาว 

   และที่ประชุมไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 107,000,000 หุน มูลคาที่
 ตราไวหุนละ 1 บาท  จากเดิม 200,000,000 หุน เปน 307,000,000 หุน เพื่อรองรับสิทธิตาม
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหผูถือหุนเดิม 100,000,000 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออก
 ใหแกกรรมการ ผูบริหาร (ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท 
 7,000,000 หุน บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
   Uป 2548 

   ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดมี
มติพิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 7,500,000.00 บาท เปน 200,000,000.00 บาท ทุนสวนที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 192,500,000.00 บาท แบงเปนหุนสามัญ 192,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท บริษัท 
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548  

   บริษัทมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 192,500,000 หุน ตามรายการดังนี้ รายการแรก 
จํานวน 109,650,000 หุน จัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม (ดูหมายเหตุ 15)  
รายการที่สอง จํานวน 22,850,000 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนซึ่งมี
รายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 เมษายน 2548 ในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 3.0466666 หุน
ใหม (หากมีเศษหุนใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม 1 หุน) ในราคาขายหุนละ 1 บาท  และรายการสุดทาย 
จํานวน 60,000,000 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 บริษัทไดขายหุนแกประชาชนทั่วไปจํานวน 60,000,000 หุน ราคา
อัตราหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท โดยไดรับเงินจํานวน 180,000,000.00 บาท 
สวนเกินมูลคาหุนจํานวน 111,416,500.00 บาท (สุทธิจากคาใชจายในการเสนอขายหุนจํานวน 
8,583,500.00 บาท) 

 
14. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งกําหนดใหบริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายดวยจํานวน
เงินไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปจนกวาสํารองนี้จะมียอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 
15. การจัดสรรกําไรสะสม 

UเฉพาะบริษัทU   
  ตามรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 มีมติใหจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 0.20 บาท จากผลการดําเนินงานของป 2548 ใหแกผูถือหุนของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 จํานวน 200,000,000 หุน จํานวนเงิน 
40,000,000.00 บาท  

  ตามรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548  ไดมีมติใหจายเงินปนผล
แยกเปน 2  ประเภทคือ จายเปนเงินสดปนผล จํานวนเงิน 11,475,000.00 บาท คิดเปนอัตราหุนละ 1.53 บาท 
จํานวน 7,500,000 หุน และจายเปนหุนปนผล จํานวนทั้งสิ้น 109,650,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท ใหแก 
ผูถือหุนในอัตราสวน 1 หุน เดิมตอ 14.62 หุนปนผลรวมเปนเงินทั้งสิ้น 109,650,000.00 บาท คิดเปนอัตราการ
จายเงินปนผล 14.62 บาท ตอหุน รวมเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 121,125,000.00 บาท คิดเปนอัตราตอหุนได 
16.15 บาทตอหุน 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
 UบริษัทยอยU  

   ตามมติที่ประชุมวิสามัญประจําปของบริษัทยอย ครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 มีมติ
อนุม ัต ิใหจ ายเง ินปนผลแกผู ถ ือหุ นจากกําไรสะสมที ่ย ังไมได จ ัดสรรประจําป 2548 จํานวนเง ิน 
20,000,000.00  บาท  คิดเปนอัตราหุนละ 1,000.00 บาท จํานวน 20,000 หุน 

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญประจําปของบริษัทยอย คร้ังที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 มีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรประจําป 2547 จํานวน 20,000,000.00 
บาท คิดเปนอัตราหุนละ 1,000.00 บาท จํานวน 20,000 หุน     

 
16. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป 

 งบกําไรขาดทุนรวม/เฉพาะบริษัท 
 2549  2548 
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 59,212,075.56  65,697,954.11 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 200,000,000  143,713,014 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.30  0.46 

 
17. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

  บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั้งหมดของบริษัทตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเขารวมในกองทุนจดทะเบียนประเภทหลาย
นายจาง ช่ือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพัฒนา ซ่ึงจดทะเบียนแลว 

  พนักงานและบริษัทจายเงินสะสมและเงินสมทบเขาเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตรารอยละของ
เงินเดือนของพนักงานแตละคนโดยคิดตามระยะเวลาการทํางาน พนักงานจะไดรับสวนที่บริษัทสมทบตาม
ระเบียบและขอบังคับของกองทุนและตามระยะเวลาการทํางานกับบริษัท  

  บริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เปน
จํานวนเงิน 1,218,317.00 บาท และ 1,084,375.60 บาท ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

- 75 -



 25
บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 
  บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาดังตอไปนี้ 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
18.1  ภาระผูกพัน        
  ภาระผูกพันตามสัญญาการจางกอสรางอาคาร 4,607,884.98  1,085,000.00  4,607,884.98  1,085,000.00 
18.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา        
  จากการใหธนาคารค้ําประกันการใชไฟฟา 1,500,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00 

 
19. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 19.1 นโยบายการบัญชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใช ซ่ึงรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและ 

คาใชจายที่เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3 

 19.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด

ในสัญญาที่ทําไวกับบริษัท ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทได 
 19.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจกอใหเกิดผล
 กระทบแกหนี้สินทางการเงินของบริษัทได 

 19.4 ประมาณการมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
   บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงิน 
   เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และลูกหนี้การคามีราคายุติธรรมเทากับราคาตามบัญชี

โดยประมาณ 
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวราคายุติธรรม

ถือตามราคาตามบัญชี 
  เจาหนี้การคาราคาตามบัญชีมีจํานวนเทากับราคายุติธรรมโดยประมาณ 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
20. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร 
  บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดหลักจากสวนงานผลิตสีอุตสาหกรรมที่ใชกับผลิตภัณฑตาง ๆ ซ่ึงโดย

สวนใหญแลวบริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวกันและมีสวนงานตามผลิตภัณฑ ดังนี้ 
 งบการเงินรวม (พันบาท) 
 กลุมยานยนต กลุมสีอุตสาหกรรมอื่น  รวม 

 2549 2548 2549  2548  2549 2548 
รายไดจากการขาย 504,795  502,839  146,511  119,292  651,306  622,131 
ตนทุนและคาใชจาย 439,508  410,872  136,010  107,217  575,518  518,089 
กําไรจากการดําเนินงาน 65,287  91,967  10,501  12,075  75,788  104,042 
ดอกเบี้ยรับ         3,929  226 
เงินปนผลรับ         1,470  - 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน         882  67 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร         1,007  776 
รายไดอื่น         5,385  3,613 
ดอกเบี้ยจาย         (510)  (1,560) 
ภาษีเงินได         (23,087)  (30,865) 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย         (5,652)  (10,601) 
กําไรสุทธิ         59,212  65,698 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 40,610  41,371  12,178  4,838  52,788  46,209 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสวนกลาง         101,676  78,588 
อาคารและอุปกรณระหวางกอสราง         42,307  509 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณรวม         196,771  125,306 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) 
 กลุมยานยนต กลุมสีอุตสาหกรรมอื่น  รวม 

 2549 2548 2549  2548  2549 2548 
รายไดจากการขาย 458,384  462,565  146,511  119,292  604,895  581,857 
ตนทุนและคาใชจาย 412,476  399,628  136,010  107,217  548,486  506,845 
กําไรจากการดําเนินงาน 45,908  62,937  10,501  12,075  56,409  75,012 
ดอกเบี้ยรับ         3,928  226 
เงินปนผลรับ         1,470  - 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน         540  (9) 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร         1,007  777 
รายไดอื่น         6,191  5,653 
สวนแบงในผลกําไรสุทธิในบริษัทยอย         8,735  7,411 
ดอกเบี้ยจาย         (1,510)  (1,560) 
ภาษีเงินได         (18,557)  (21,812) 
กําไรสุทธิ         59,212  65,698 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 39,445  39,103  12,178  4,838  51,623  43,941 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสวนกลาง         101,676  78,588 
อาคารและอุปกรณระหวางกอสราง         42,307  509 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณรวม         195,606  123,038 
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บริษัท อีซ่ึน เพนท จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
21. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 
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