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สาสน์จากประธานกรรมการ 

  

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

  บรษิทัมกีารลงทนุอยา่งต่อเน่ืองทัง้ดา้นพฒันาบุคลากร เครือ่งมอืทดสอบและเครือ่งจกัร ตลอดจนการ
เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบักฏระเบยีบการจดัการสารเคม ี  และรองรบัการขยายตวัทีเ่พิม่มากขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในอาเซยีน   
 

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

 สดุทา้ยน้ีกระผมและทมีงานมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาใหบ้รษิทักา้วต่อไปดว้ยสาํนึกของความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม  บรหิารงานดว้ยธรรมาภบิาล โปรง่ใส เป็นธรรม เพือ่ธรุกจิทีเ่ตบิโตยัง่ยนื  

“บรษทัได้มีการลงทุนอยางตอเน่ืองทัง้ด้านพฒันาบคุลากริ ่ ่  เคร่ืองมือทดสอบ และเครื่องจกัร 
ตลอดจนการเตรียมพร้อมรบัมือกบักฏระเบยีบการจดัการสารเคมี เพ่ือรองรบั 

การขยายตวัท่ีเพมิ่ มากขึน้ทัง้ในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ่ ในอาเซียน” 

 
นายสนัน่  เอกแสงกลุ 

ประธานกรรมการ 

- 2 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท  

นายสนัน่  เอกแสงกลุ  อาย ุ52 ปี 

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

   ปี 2545 – 2548 ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 834,000 หุน้  

 

 

นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกลุ  อาย ุ51 ปี 

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 4,640,000 หุน้ 

นายสนทิ   เอกแสงกลุ  อาย ุ49 ปี 

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

นายวชยัิ   เอกแสงกลุ  อาย ุ44 ปี 

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

การถอืหุน้ หุน้สามญั 4,640,000 หุน้  

 

 

นางสาวสรนันท์ิ ิ   เอกแสงกลุ  อาย ุ43 ปี 

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

นางพสมยัิ   บุณยเกียรติ  อาย ุ62 ปี 

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

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

นายวเทียน  นลดาํิ ิ   อาย ุ65 ปี 

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

  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
การถอืหุน้ หุน้สามญั 40,000 หุน้  

 

 

นายเจน  วองอสรยะกลุิ ิ   อาย ุ54 ปี 

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

นางสาวทพวรรณ  อทุยัสางิ   อาย ุ49 ปี 

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

- 5 -



 

คณะผ้บริหารูคณะผ้บริหารู   

นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

  
นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกลุ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นายสนทิ   เอกแสงกลุ  
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นายมํา่  อรรณพพงศ ์
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นายวชยัิ   เอกแสงกลุ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
นางสาวสรนันท ์ เอกแสงกลุิ ิ  

 

ผูจ้ดัการฝายการเงนิ่  
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คณะผ้บริหารูคณะผ้บริหารู   

นางสดุา  ศรประยรูศกัดิ ิ ิ์  
 

ผูจ้ดัการฝายผลติ่  
 

  
นางสาวศรภรณ์  ชูเชดิ ิ ิ  

 

ผูจ้ดัการฝายวจิยัและพฒันา่  
 

 
นางสวางจตต ์ เลาหะโรจนพนัธ์่ ิ  
 

ผูจ้ดัการฝายบญัชแีละสาํนกังาน่  
 

 
นายสมโภชน์  เจรญลาภิ  
 

ผูจ้ดัการฝายทรพัยากรมนุษย์่  
 

 
นางวไลวรรณ  มตรภานนท์ิ ิ  

 

ผูจ้ดัการฝายจดัซือ้่  
 

 
นางสาวพรรณพมล  บญุญภญโญิ ิ  

 

ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
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                                                                                                   ผูนํ้าด้านสีอตุสาหกรรม 

ข้อมลูทัว่ไป 
 

 - 1 -  รายงานประจาํปี 2550 
Annual Report 2007 

1. บรษทัท่ีออกหลกัทรพัย์ิ  

ชือ่บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์  : บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  

     : Eason Paint Public Company Limited 

ประเภทธุรกจิ : ผลติและจาํหน่ายสอุีตสาหกรรม ไดแ้ก่ สพีน่รถจกัรยานยนต ์ สพีน่พลาสตกิ
หมกึพมิพอ์อฟเซท สเีคลอืบบรรจภุณัฑ ์และสอุีตสาหกรรมอื่นๆ 

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

      อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี20160 

โทรศพัท ์(สาํนกังานใหญ่)  : 0-3845-1833 

โทรสาร (สาํนกังานใหญ่)  : 0-3845-1825 

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

     : แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์(สาํนกังานสาขา)  : 0-2941-6931 

โทรสาร (สาํนกังานสาขา)  : 0-2941-6930 

เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107574800111 

เวบ็ไซต ์    : www.easonpaint.co.th 

 

2. บรษทัยอยและบรษทัรวมิ ิ่ ่  

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

  ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนต ์

  ทีต่ัง้ : 312 ซอยพหลโยธนิ 32  ถนนพหลโยธนิ 

    แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900    

  โทรศพัท ์ : 0-2579-7100 

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

  ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิ และสพีน่พลาสตกิ  

  ทีต่ัง้ : 121/31 อาคารอาร ์เอส ทาวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนรชัดาภเิษก 

    แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท ์ : 0-2642-2131 – 2 

2.3 บรษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ตง จาํกดั ิ ิ ้ (“EWC”) 

  ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายสเีคลอืบบรรจภุณัฑ ์

  ทีต่ัง้ : 402/3  ซอยพหลโยธนิ 32  ถนนพหลโยธนิ 

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

  ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนตแ์ละสอุีตสาหกรรมอื่นๆ 

  ทีต่ัง้ : Lot 76, 77 นิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เขตซอ็กเซนิ ฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

 

3. บคุคลอ้างองิ  

นายทะเบียน :  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  ทีต่ัง้ : 62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

  โทรสาร : 0-2359-1262-3 

ผูส้อบบญัชี : บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

  ทีต่ัง้ : 267/1 ถนนประชาราษฎรส์าย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท ์ : 0-2587-8080 

  โทรสาร : 0-2586-0301 
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ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน

Financial highlights

หน่วย

Unit

 2548

2005 

 2549

2006 

 2550

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

 
อตัราส่วนทางการเงิน

Financial ratios

หน่วย

Unit

 2548

2005 

 2549

2006 

 2550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลกัษณะการประกอบธรุกจของบรษทัยอยและบรษทัท่ีเก่ียวข้องิ ิ ิ่  

 บรษทั นอฟ ิ (ประเทศไทย) จาํกดั (“NTL”) 

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 บรษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ตง จาํกดั ิ ิ ้ (“EWC”) 

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

 

  บรษทั อีซ่ึน อไุร เพ้นท ์จาํกดั ิ (“EUP”) 

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

สรปุผลตภณัิ ฑแ์ละลขสทธทัง้หมดิ ิ ิ์ ของบรษทัิ  

ผลตภณัฑ์ิ  เจ้าของลขสทธิ ิ ิ์  รายละเอียด ตราสนค้าิ  

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

“NOF” 

สีพนพลาสตก่ ิ  
 

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

“Origin, Eason” 

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

“Eason” 

หมึกพมพ์ิ ออฟเซท  ได้แก ่
หมึกพมพ์ออฟเซทสําหรับิ

งานโลหะ และงานกระดาษ 
 

บรษิทั บริษัทผลิตสีตาม  Know-How ที่บริษัทวิจัยและ
พฒันาขึน้ จากนัน้บรษิทัจะจําหน่ายสโีดยตรงไปยงั
ลกูคา้ผูใ้ชส้ ี

“นกบนิคู”่ 

หมึกพมพ์ออฟเซทพเศษิ ิ  -
Dry Offset 

INX บรษิทัเป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจําหน่ายหมกึพมิพ์ยูวขีอง 
INX ในประเทศไทยเพยีงผูเ้ดยีว 

“INX” 

สีเรือ NOF บรษิทัไดร้บัเทคโนโลยกีารผลติ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย “NOF” 

สีพนตู้คอนเทนเนอร์่  Mitsui ซื้อ Know-How และปจจุบนัสญัญาซื้อ ั Know-How 
หมดอายุ 

“Mitsui” 

สีรถไฟ บรษิทั บรษิทัมกีารพฒันา Know-How เอง “Eason” 

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

“Kawakami” 

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

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัแยกตามผลติภณัฑห์ลกัในปี 2548-2550 มดีงัน้ี 

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

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

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

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

รายละเอียดรายได้ ปี 2548 ร้อยละ

4,900 ตนั/ปี

ปี 2550 ร้อยละ

6,300 ตนั/ปี

ปี 2549 ร้อยละ

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

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

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

ความสําคญัในการขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัเองมากขึน้  จะเหน็ไดจ้าก สดัส่วนการจําหน่ายผ่านผูจ้ดัจําหน่ายลดลงในปี 2550 
เน่ืองจากบรษิทัมสีดัสว่นการจาํหน่ายผลติภณัฑห์ลกัอื่น ๆ โดยตรงเพิม่ขึน้  

2. ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงนตราตางประเทศและราคาวตัถดุบิ ิ่  

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

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

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

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

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

4. ความเส่ียงจากการพ่ึงพงอตุสาิ หกรรมยานยนต ์ 

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

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

5. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

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

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

6. ความเส่ียงจากการท่ีบรษทัมีผูถ้ือหุ้นรายใหญมากกวาร้อยละ ิ ่ ่ 50 

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

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

2. รายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ ท่ีปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี ่ 14 ธนัวาคม 2550 มีดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี รายช่ือผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

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

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

60.92 
3.99 
3.28 
2.91 
2.49 
1.61 
1.56 
1.42 
1.34 
20.48 

รวม 201,201,438 100.00 

3. นโยบายการจายปันผล่  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการจา่ยเงนิปนผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ ั 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละสาํรองตาม
กฎหมายแลว้ของบรษิทั หากไมม่เีหตุจาํเป็นอื่นใด และการจา่ยเงนิปนผลนัน้ ไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองกลุม่บรษิทัั

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: *บรษิทัมกีารวา่จา้งบรษิทั เวล แพลนนิ่ง โซลชูัน่ จาํกดั ซึง่เป็นบุคคลภายนอกเพือ่ทาํหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทั 

 

วจยัและพฒันาผลตภณัฑ์ิ ิ  การตลาดและขาย จดัซื้อ การเงนิ  บญัชีและสาํนักงาน ผลติ  ทรพัยากรมนุษย ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ      

กรรมการผูจ้ดัการ      

คณะกรรมการบรหาริ  

คณะกรรมการบรษทัิ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ      รองกรรมการผูจ้ดัการ      

หนวยตรวจสอบภายใน่        

คณะกรรมการตรวจสอบ     ที่ปรึกษา      
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5. คณะกรรมการของบรษทัิ  

บรษิทัมคีณะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรีายชื่อ
คณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี  

1) คณะกรรมการบรษทัิ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 9 ทา่น ดงัน้ี  

  ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1 นายสนัน่ เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 

2. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ 

3. นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล กรรมการ 

4. นายวชิยั เอกแสงกุล กรรมการ 

5. นางสาวสรินินัท ์เอกแสงกุล กรรมการ 

6. นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

7. นายวเิทยีน นิลดาํ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

8. นายเจน วองอสิรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

9. นางสาวทพิวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

 กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

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

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการมอีาํนาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทั โดยสรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

3. จดัให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

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

5. กาํหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทั ควบคุมกาํกบัดแูลการบรหิารและการจดัการ้

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

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิชน่ การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิทีส่าํคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

7. ตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

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

กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาทีบ่รษิทัทาํขึน้ หรอืถอืหุน้หรอื
หุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

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

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมจีาํนวน 5 ทา่น ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1 นายสนัน่ เอกแสงกุล ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

4. นายวชิยั เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

5. นางสาวสรินินัท ์เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

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

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

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

3. พจิารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่ายจดัการเสนอก่อนทีจ่ะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา่

และอนุมตั ิทัง้น้ีใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตักิารเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างทีไ่ม่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

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

5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ําคญั ๆ ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

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

7. เป็นคณะที่ปรกึษาฝายจดัการในเรื่องเกี่ยวกบันโยบายด้านการเงนิ การตลาด การบรหิารงาน่ บุคคล และด้านการ
ปฏบิตักิารอื่นๆ 

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

10. ดาํเนินการอื่นใด ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

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

3) คณะกรรมการอสระิ / กรรมการตรวจสอบ   

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 กรรมการตรวจสอบของบรษิทัมจีาํนวน 4 ทา่น ดงัน้ี 

 ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1. นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวเิทยีน นิลดาํ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเจน วองอสิรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวทพิวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้การ
รายงานต่อคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ
บญัชภีายนอกและผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่หน็วา่จาํเป็นและเป็นเรื่องสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทักไ็ด ้

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบ
ทานรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้ม)ี 

3. สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

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

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

7. จดัทาํรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

7.1) ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความถูกตอ้ง 
ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้

7.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
7.3) เหตุผลทีเ่ชือ่วา่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปอกีวาระหน่ึง 
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
7.5) รายงานอื่นใดทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

9. มอีาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่าํเป็นในเรือ่งต่าง ๆ รวมถงึการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เมื่อเหน็ว่าจําเป็นดว้ยค่าใช้จ่ายของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใต้หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
สาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ี

 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของทุนชําระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีใหน้ับรวม
หุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการทีไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั 

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

3. เป็นกรรมการทีไ่มม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของ
บรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

เป็นกรรมการทีไ่มม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้เหน็วา่ การเคยมผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะ
ไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

4. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

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

ความเป็นอสิระ 

1. ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ หมายความว่า การแสดงความเหน็หรอืรายงานไดอ้ย่างเสรตีามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดย
ไมต่อ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืตําแหน่งหน้าที ่และไมต่กอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด 
รวมถงึไมม่สีถานการณ์ใดๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัใหไ้มส่ามารถแสดงความเหน็ไดต้ามทีพ่งึจะเป็น 

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

2.1) ละเวน้ไมป่ฏบิตัภิารกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.2) ยอมรบัขอ้เสนอหรอืกระทําการใดๆ ในสิง่ที่ไม่ควรกระทําและมผีลทําให้บริษัทและผู้ถือหุ้นเสยีหาย หรือ
สญูเสยีผลประโยชน์ทีค่วรจะไดร้บั 

2.3) ไมแ่สดงความเหน็ หรอืไมเ่สนอรายงานต่อคณะกรรมการ หรอืต่อผูถ้อืหุน้อยา่งตรงไปตรงมา 

2.4) ไมม่กีารประสานงาน ปรกึษาหารอื หรอืไมใ่หค้วามร่วมมอืกบักรรมการ ฝายบรหิาร หรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทั่

ทีต่นปฏบิตัภิารกจิอยู ่

3. รายการทีอ่าจถอืวา่ไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระของกรรมการตรวจสอบ 

4. รายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการตรวจสอบทีก่ระทํากบับรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทั
รว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารตามเงือ่นไข ดงัน้ี 

4.1) การไดม้าหรอืจําหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ อยู่บนพืน้ฐานของการดําเนินธุรกจิปกตแิละเป็นเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไปทีก่าํหนด โดยมหีลกัเกณฑช์ดัเจนและเป็นทีเ่ปิดเผย 

4.2) ราคาสนิคา้หรอืบรกิาร เทยีบเคยีงไดก้บัราคาสนิคา้หรอืคา่บรกิารทีใ่หล้กูคา้รายอื่น 

5. ความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีก่รรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการตรวจสอบไดร้บัจากบรษิทั บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัทีเ่ป็นธุรกจิปกตใินฐานะเป็นสถาบนัการเงนิ 

6. รายการใดๆ ทีเ่ขา้ข่ายรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ไดด้ําเนินการตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้
รายการอื่นตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์กาํหนด 

4) คณะผูบ้รหาริ  

 คณะผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจาํนวน 12 ทา่น ดงัน้ี 

  ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

1. นายสนัน่  เอกแสงกุล             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล             กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสนิท เอกแสงกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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  ช่ือ-สกลุ ตาํแหนง่  

4. นายวชิยั เอกแสงกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ 

5. นายมํ่า อรรณพพงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกุล ผูจ้ดัการฝายการเงนิ่  

7. นางสดุา ศริปิระยรูศกัดิ ์ ผูจ้ดัการฝายผ่ ลติ 

8. นางสาวศริภิรณ์ ชเูชดิ ผูจ้ดัการฝาย่ วจิยัและพฒันา 

9. นางสวา่งจติต ์ เลาหะโรจนพนัธ ์ ผูจ้ดัการฝายบญัชแีละสาํนกังาน่  

10. นางวไิลวรรณ มติรภานนท ์ ผูจ้ดัการฝายจดัซือ้่  

11. นายสมโภชน์  เจรญิลาภ             ผูจ้ดัการฝายทรพัยากรมนุษย์่  

12. นางสาวพรรณพมิล บุญญภญิโญ ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
 

การสรรหากรรมการบรษทั กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหาริ ิ ิ  

 บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะ ทัง้น้ี ในการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ จะพจิารณาจากคุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และเวลาทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบรษิทัโดย
สมํ่าเสมอ ทัง้น้ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปน้ี  

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่ หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

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

3. การออกเสยีงลงคะแนนเพือ่การเลอืกตัง้กรรมการ จะตอ้งเป็นไปตามคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั 
ใหผู้ท้ ีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีง 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ 
 กรรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตธิุระและ
งานบรหิารของบรษิทั โดยสรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั 

2. ดาํเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการและ/หรอื
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

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

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

6. พจิารณาการเขา้ทําสญัญาเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 
รวมทัง้กาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํสญัญาดงักลา่ว เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  

7. มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดาํเนินการ ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การตดิต่อเรื่องบญัชเีงนิฝาก
กบัธนาคาร การจดัซือ้วตัถุดบิในการผลติในวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 

8. พจิารณาจดัสรร เงนิบําเหน็จ เงนิรางวลั หรอืผลตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้วแก่
พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระทาํกจิการใหบ้รษิทั 

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

10. มอีํานาจ ออกคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั 
และเพือ่รกัษาระเบยีบ วนิยั การทาํงานภายในองคก์ร 

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราว ๆ ไป 
ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการนัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ

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

5.  คาตอบแทนกรรม่ การและผูบ้รหาริ  

 คาตอบแทนท่ีเป็นตวัเงน่ ิ  

1) คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทั  
ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2550 ณ วนัที ่28 มนีาคม 2550 ไดอ้นุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั

สาํหรบัปี 2550 ไมเ่กนิ 2.2 ลา้นบาท  

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
คาตอบแทน่  

กรรมการบรษทัิ  
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน    ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ    

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ    

(บาท) 

 เบีย้ประชุมกรรมการ 

 โบนสั 

9 
-0- 

570,000.00 
-0- 

9 
9 

510,000.00 
920,000.00 

9 
9 

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

คาตอบแทน่   
ช่ือ - สกลุ ดาํรงตาํแหนง่  

ปี 2550 

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

รวม 1,665,000.00 

 

3) คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารของบรษิทั  

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
คาตอบแทน่  

ผูบ้รหาริ  
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 

เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

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

 

 คาตอบแทนท่ีไมเป็นตวัเงน่ ่ ิ  

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

 

6. การกาํกบัดแูลกจการิ   

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

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
 ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอและเพยีงพอแก่สาธารณะ ผูถ้อืหุน้ แล

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝาย่  
 ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึความเสีย่งอยู่เสมอ โดยมี

การควบคุมและบรหิารความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ 
 ดแูลมใิหเ้กดิปญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทาํของตนเองั  
 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั และตอ้งดาํรงไวซ้ึง่ความเป็นธรรมต่อคูค่า้ ผูถ้อืหุน้และผู้

มสีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

6.2 สทธิ ิของผูถ้ือหุ้น บรษทัจะให้ความสาํคญัเก่ียวกบัสทธของผูถ้ือหุ้นอยางเทาเทียมกนัดงัตอไปน้ีิ ิ ิ ่ ่ ่  
 สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทั  
 สทิธใินการออกเสยีง 
 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการดแูลอย่างเป็นธรรม  โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการดแูลอย่างเท่าเทยีมกนัในสทิธต่ิางๆ ทีผู่ถ้อืหุน้พงึมแีละ

พงึได ้
6.3 สทธของผู้มีสวนได้สวนเสีย ิ ิ ่ ่ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มโดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปน้ี 
 พนกังาน: บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย และให

ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
 คู่คา้: บรษิทัมกีารซื้อสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมถงึการปฏบิตัติามสญัญาต่อคู่คา้ 

และจะปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ตกลงเกีย่วกบัการกูย้มือยา่งเครง่ครดั 
 ลูกคา้: บรษิทัเอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้ โดยรกัษาคุณภาพและมาตรฐานในการใหบ้รกิาร รวมทัง้มมีาตรการใน

การเกบ็รกัษาความลบัของลกูคา้ และมบีุคลากรทีท่าํหน้าทีร่บัคาํรอ้งเรยีนของลกูคา้ 
 คูแ่ขง่: บรษิทัประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการแขง่ขนั หลกีเลีย่งวธิกีาร

ทีไ่มส่จุรติเพือ่ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม หรอืทาํลายคูแ่ขง่ขนั 
 ชุมชน: บริษทัมคีวามรบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสงัคม โดยมมีาตรการในการดูแลรกัษาเครื่องใช้

อุปกรณ์ในการดาํเนินงานของบรษิทัเพือ่ปองกนัสภาพแวดลอ้มจากมลภาวะทีอ่าจเกดิขึน้้  

6.4 การประชุมผูถ้ือหุ้น 
ในการประชุมแต่ละครัง้  ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะแก่บริษัทได้ นอกจากนัน้

หลงัจากที่บรษิทัได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว บรษิทัจะจดัใหม้ปีระธานคณะกรรมการ ตวัแทนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษาทางกฎหมายเขา้ร่วมประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบรษิทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

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

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

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

6.7 จรยธรรมธรุกจิ ิ  
บรษิทัไดอ้อกขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝายจดัการและพนักงานเพือ่ใหผู้ท้ ี่่

เกีย่วขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที ่  

6.8 การถวงดลุกรรมการท่ีไมเป็นผูบ้รหาร่ ่ ิ  
บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั โดยไม่ใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลใดมอีํานาจในการตดัสนิใจแต่เพยีงบุคคลเดยีว หรอืกลุ่ม

เดยีว โดยกําหนดใหม้กีรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน ซึง่มากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารบรหิารงานมี
ประสทิธภิาพและสรา้งกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล  

6.9 การรวมหรือแยกตาํแหนง่  
บรษิทัแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั โดยมใิหบุ้คคลคนเดยีวดํารง

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

6.10 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดบับรหาิ ร  
  ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น มคีวามเหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั
มอบหมายสว่นคา่ตอบแทนของเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนดซึง่สอดคลอ้ง
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมทัง้ผลการดาํเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารแต่ละทา่น  

6.11 การป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผูบ้รหาริ  

1. บรษิทักาํหนดใหม้กีารปองกนัการนําขอ้มลูของบรษิทัไปใช ้โดยกาํหนดใหห้น่วยงานทีรู่ข้อ้มลูหา้มนําขอ้มลูไปเปิดเผย้

ยงัหน่วยงานหรอืบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

2. ผูบ้รหิารของบรษิทัที่ได้รบัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่
สาธารณชน โดยการกาํหนดหา้มผูบ้รหิารทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะเปิดเผยสู่
สาธารณชน 

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

6.12 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการต้องมกีารประชุมอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืน และอาจมกีารประชุมเพิม่เตมิไดต้ามความจําเป็น และ

กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิม่เตมิใหท้ีป่ระชุมพจิารณาได ้รวมทัง้สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมไดอ้ย่างเปิดเผย และ
ตรงไปตรงมา โดยบรษิทัจะจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2550 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2550 บรษิทัมรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการ ดงัน้ี  

จาํนวนครัง้ท่ีเข้ารวมประชุม่  

คณะกรรมการบรษทัิ  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2550 

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

6.13 คณะอนุกรรมการ 
ทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2550 เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2550 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย

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

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

6.14 ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน  
บรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิานเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย

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

6.15 รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้งบการเงิน และ

สารสนเทศทางการเงนิทีจ่ะปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปีของบรษิทั 
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6.16 ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 
บรษิทัมนีโยบายใหฝ้ายบรหิารเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนทีค่รบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ่

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

 

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

1-4) โดยแยกตามสายธุรกจิ ดงัน้ี  

สายงาน EASON NOF (Thailand) รวม 

ฝายวจิยัและพฒันา่  48 1 49 

ฝายการตลา่ ด 10 3 13 

ฝายจดัซือ้่  5 -0- 5 

ฝายการเงนิ่  1 -0- 1 

ฝายบญัชี่ และสาํนกังาน 70 5 75 

ฝา่ยผลติ 120 -0- 120 

ฝาย่ ทรพัยากรมนุษย ์ 10 -0- 10 

สว่นความปลอดภยั 4 -0- 4 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 6 -0- 6 

รวม 274 9 283 

7.1 คาตอบแทนท่ีเป็นตวัเงน่ ิ  
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน คา่ลว่งเวลา โบนสั คา่สวสัดกิารพนกังานทีเ่ป็นตวัเงนิ เงนิสมทบกองทุน

สาํรองเลีย้งชพี เป็นตน้ (ไมร่วมกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ 1-4) 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

คาตอบแทนพนักงาน่  จาํนวนราย 
(คน) 

จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 
จาํนวนราย 

(คน) 
จาํนวนเงน ิ

(บาท) 

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

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

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

7.2 คาตอบแทนท่ีไมเป็นตวัเงน่ ่ ิ  
บรษิทัมคีา่ตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ อาคารชุดวอเตอรฟ์อรด์ ขนาด 30.3 ตารางเมตร ซึง่เป็นทีพ่กัของบรษิทัทีซ่ือ้ไว้

เพือ่เป็นสวสัดกิารสาํหรบัพนกังานทีโ่รงงาน อาํเภอพานทอง ในการมาพกัอาศยัชว่งทีม่กีารปฎบิตังิานในกรุงเทพมหานคร 
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7.3 ข้อพพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัิ  

-ไมม่-ี 
7.4 นโยบายในการพฒันาพนักงาน  
บรษิทัมนีโยบายสนบัสนุนการพฒันาพนกังาน ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรสาํคญัในการดาํเนินกจิการของบรษิทัรวมถงึการปลกูฝงั

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

มลูคา่ รายการ (ล้านบาท) บรษทัิ / บรษทัยอยิ ่
กบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ได้แก่ กลุ่มเอกแสงกุล จํานวน
รอ้ยละ 100.00 ของทุนทีช่ําระ
แลว้ทัง้หมด  

 มกีรรมการกลุ่มเดยีวกนั 

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

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

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

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: บรษิทัมี
ความจําเป็นต้องเช่าพื้นที่ดงักล่าว เพื่อใช้
ประโยชน์ในปจจุบัน  เพื่อการใช้เ ป็นั

สํานักงานในกรุงเทพมหานคร และใช้เป็น
หอ้งวจิยั  

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

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

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

 
 
 
 
 

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

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

 รายไดจ้ากการขาย
สนิคา้ 

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

140.02 186.95  OEP เป็นบรษิทัรว่มทุน ทาํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดั
จําหน่ายสีพ่นพลาสติกทัง้หมดให้บริษัท  
มเีครดติขายเชน่เดยีวกบัลกูคา้รายอื่น ๆ  

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

 

 
 
 
 

 ในปี 2550 ถือหุ้นโดยบริษัท 
และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ 
กลุ่มเอกแสงกุล รวมจํานวน
ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ชําระ
แลว้ทัง้หมด 

 ในเดอืนมกราคม 2551 บรษิทั
ไดซ้ือ้หุน้เพิม่สดัสว่นการถอืหุน้
ใน OMT เป็นรอ้ยละ 39.80 

 มกีรรมการร่วมกนั ได้แก่ นาย
สนิท เอกแสงกุล  

 ลกูหนี้การคา้และตัว๋
เงนิรบัการคา้ 
- ยอดตน้งวด 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกตทิางธรุกจิเกีย่วเนื่อง
จากการขายสนิคา้ 

 
 

39.04 
46.51 

 
 

46.51 
60.46 

 
 
 
 
 
 

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

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

พลาสติก เป็นรายการปกติทาง
ธุรกิจไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 
เพราะเป็นวตัถุดิบเฉพาะ เป็น
ราคาทีต่กลงรว่มกนั 

 

จะตอ้งซือ้ในจาํนวนขัน้ตํ่าตามทีผู่จ้ดัจาํหน่า
กําหนด การซือ้ผา่น OMT ทีส่ ัง่ซือ้วตัถุดบิ
ผา่นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารสัง่ซื้อวตัถุดบิ
ในปริมาณมากอยู่แล้ว ทําให้บริษัทไม่
จาํเป็นตอ้งซือ้ในปรมิาณทีเ่กนิความจาํเป็น 

   เจา้หนี้การคา้ 
- ยอดตน้งวด 
- ยอดปลายงวด 

 รายการปกตทิางธรุกจิเกีย่วเนื่อง
จากการขายสนิคา้ 

 
12.04 
18.08 

 
18.08 
41.93 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

   คา่ใชจ้า่ยอื่น  ซื้อแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ทดสอบ
มาตรฐานสพีน่พลาสตกิก่อนทีจ่ะ
จาํหน่าย OMT 

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

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

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

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

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

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

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

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

0.06 0.11 

   รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั  คา่เชา่และคา่บรกิาร  0.01 0.04 

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

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

 ซือ้สนิคา้  เป็นการนําเข้าสีที่บริษัทไม่ได้
ผลติเพือ่จาํหน่ายต่อ 

8.70 7.98  ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

 เจา้หนี้การคา้  คา่สนิคา้นําเขา้เพือ่ขาย  2.06 2.85  ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ

 

BASF Coatings 
Japan 

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

 

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

13.28 15.18 

   คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  เ ป็นค่ า เทคนิคการผลิตและ 8.45 8.73 

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

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 
ลกัษณะและ 

เงื่อนไขของรายการ ปี 2549 ปี 2550 

ความจาํเป็นผลและ 
สมเหตสุมผลของรายการ 

ค่าลขิสทิธ ิมกีําหนดจ่ายทุกรอบ ์
6 เดือนภายใน 60 วนันับจาก
วนัทีค่รบรอบ 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงกบั BASF Coatings Japan 

 
 คา่ซือ้สนิคา้ 

 
 
 
 

 เป็นการนําเข้าสีที่บริษัทไม่ได้
ผลติเพือ่จาํหน่ายต่อ 

-0- 1.64 วตัสนั สแตนดารด์ 
เอเชยี องิค ์

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

 เจา้หนี้การคา้  คา่สนิคา้นําเขา้เพือ่ขาย -0- 1.64 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
คา้ปกต ิ
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัการทาํรายการระหวางกนัิ ่  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัที่ได้กล่าวในตารางขา้งต้นแล้ว และมี
ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบตามทีร่ะบุในตาราง สาํหรบัในอนาคตหากมรีายการลกัษณะดงักล่าวเกดิขึน้อกี บรษิทัสามารถ
ดําเนินการไดแ้ละจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส สาํหรบัรายการระหว่างกนัอื่นๆ บรษิทัจะมอบหมายใหฝ้าย่

งานที่เกี่ยวขอ้งรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการดงักล่าวเพื่อนําเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ว่า 
รายการดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิทัว่ไปและเป็นไปตามราคาตลาด ในการน้ี บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยการใหค้วามเหน็ต่อการทาํรายการระหวา่งกนันัน้ จะตอ้งไมม่กีรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี
รว่มอยูด่ว้ย 

นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหวางกนัในอนาคต่  

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

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

สิง่พมิพ ์และรายไดจ้ากสเีคลอืบบรรจุภณัฑจ์ะขยายตวัตามอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณัฑ์ โดยรายได้หลกัของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมามรีายไดจ้ากการจําหน่ายสพี่นรถจกัรยานยนต์และสพี่นพลาสตกิรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของรายไดร้วมจากการขาย  

รายได ้

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

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

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

บรษิทัรายละเอยีดสดัสว่นรายไดแ้ละกาํลงัการผลติดงัน้ี  

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

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

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

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

ปี 2550 ร้อยละ

6,300 ตนั/ปี

ปี 2549 ร้อยละ

6,300 ตนั/ปี

ปี 2548 ร้อยละ

4,900 ตนั/ปี

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

รายไดจ้ากการขายอื่นๆ ไดแ้ก่ การรบัจา้งผลติกาวอุตสาหกรรม เศษวสัดุ สนิคา้เสือ่มสภาพ และภาชนะบรรจุวตัถุดบิ 

รายไดอ้ื่นๆ มาจากการขายทรพัยส์นิ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น และส่วนแบ่งผลกําไรสุทธใินบรษิทัร่วม และดอกเบีย้รบั
ทีม่าจากการนําเงนิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) ทีร่อการลงทุนตามโครงการในอนาคตไปลงทุน
ระยะสัน้ 

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

 ตน้ทุนขายและคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 

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

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

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

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

 สาํหรบัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล บรษิทัชําระภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลต่อปี ประมาณรอ้ยละ 3 - 5 ของรายไดร้วม โดยในปี 2549
และปี 2550 คดิเป็นเงนิ 23.09 ลา้นบาท และ 19.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

กาํไร 

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

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

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

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

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

สนิทรพัยร์วม 

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

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

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

คณุภาพของสนทรพัย์ิ  

ลกูหน้ีการคา้  

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

            หน่วย: บาท 

ลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบั ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550

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

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

สนิคา้คงเหลอื 

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

 สภาพคลอ่ง 

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

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

ในปี 2550 บรษิทัมเีงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เทา่กบั 19.80 ลา้นบาท ซึง่มรีายการเงนิปนผลจา่ยตามงบการเงนิรวม ั

48.71 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22.95 ลา้นบาท และเงนิสดจากการเพิม่ทุน 6.11 
ลา้นบาท   

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

แหลงท่ีมาของเงนทุน่ ิ  

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

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

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

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

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

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

หน้ีสนิ 

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

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีนรอบปีบญัช ี2549 จาํนวนเงนิเทา่กบั 595,000 บาท 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีนรอบปีบญัช ี2550 จาํนวนเงนิเทา่กบั 620,000 บาท 

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

ปจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรืั อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

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

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

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

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

หนีสินไม่หมนุเวียน
หนีสนิตามสญัญาเช่าซอื - สทุธิ 599,582.90        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ร้อยละปี 2550ร้อยละปี 2548 ร้อยละ ปี 2549

 

หมายเหตุ 

กาํไรสทุธตอหุ้น ิ ่ (บาทตอหุ้น่ )    2549   2550  

งบการเงนิรวม      0.30   0.25 

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั     0.30   0.30 

กาํไรสทุธตอหุ้นปรบัลด ิ ่ (บาทตอหุ้น่ )        

งบการเงนิรวม      0.24   0.20 

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

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

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

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

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

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

 ปี 2550 ปี 2548  ปี 2549
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                                                                                                   ผูนํ้าด้านสีอตุสาหกรรม 

รายละเอียดงบการเงนิ  
 

รายงานประจาํปี 2550 
Annual Report 2007 

ตารางที ่4  อตัราสว่นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 -2550  

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

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

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

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

ปี 2550ปี 2549อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2548
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสดวนัทีุ่  31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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รายงานของผ้สอบบัญชีรับอนญาตู ุ  
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 งบกาไรขาดทุนรวมํ  งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถื้อหุน้รวม่  และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับแตละ่ ปีสินสุดวนัเดียวกน้ ั
ของบริษทั  อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน)   และบริษทัยอย่  และงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 งบ
กาไรขาดทุนํ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับ่ แตละ่ ปีสินสุดวนั้
เดียวกนของบริษทัั  อีซ่ึน เพน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกจการเป็นผูรั้บผดิชอบตอความถูกตอ้งและิ ่
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหลานี่ ้  สวน่ ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน่
ดงักลาวจากผลการตรวจสอบของ่ ขา้พเจา้  
 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาหนดให้ํ
ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมนัอยางมีเหตุผลวา่ ่ ่  งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทงั้
ท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกจการใช้ิ
และประมาณการเกยวกบรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญัี่ ั  ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึนตลอดจนการ้
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวาการตรวจสอบ่
ดงักลาวใหข้อ้สรุปท่ีเป็น่ เกณฑอ์ยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้่     
 
 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวม้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 
2549 ผลการดาํเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถื้อหุน้รวมและกระแสเงินสดรวม่  สาํหรับแตละ่ ปี
สินสุดวนัเดียวกนของ้ ั   บริษทั  อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั  (มหาชน)และบริษทัยอย่  และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2550 และ 2549 ผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถื้อหุน้และกระแสเงินสด่  สาํหรับ 
แตละ่ ปีสินสุดวนัเดียวกนของ้ ั  บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทวัไป่  
 
 
 
 

***/2 
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   โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข่ ตองบการเงินขา้งตน้่  ขา้พเจา้ขอให้สังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเกยวกี่ บัการบนัทึกเงินลงทุนใน
บริษทัยอย่ ในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน่  
 
 
 
 
 (นายพิชยั   ดชัณาภิรมย)์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2421 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2551 
2008/158/8241 
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2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด่ 6 65,550,692.48    45,252,582.41   31,379,526.98    33,824,486.05    

เงินลงทุนชวัคราว่ 7 -                53,824,295.68   -                48,824,295.68    

ลูกหนีและตวัเงินรับการคา้ ้ ๋
- บริษทัท่ีเกยวขอ้งกนี่ ั 5, 8 60,485,426.64    46,510,922.56   126,538,004.14  81,974,915.89    

- บริษทัอ่ืน 96,576,442.59    90,692,613.84   49,248,860.64    50,762,488.30    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 164,043,825.54  126,671,851.92 145,118,133.23  106,614,800.70  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5 6,649,607.63      7,036,051.10     6,721,076.65      6,444,554.55      

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 393,305,994.88  369,988,317.51 359,005,601.64  328,445,541.17  

สินทรัพยไ์มหมุนเวยีน่
เงินลงทุนระยะยาว 10 2,940,000.00      980,000.00        9,054,600.00      1,999,600.00      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 11 260,510,799.63  196,771,263.42 258,910,085.11  195,606,302.19  

ท่ีดินท่ีไมไดใ้ชด้าํเนินงาน่ 12 5,671,668.15      5,671,668.15     5,671,668.15      5,671,668.15      

สินทรัพยไ์มมีตวัตน ่ - สุทธิ 1.00                    1.00                   1.00                    1.00                    

สินทรัพยไ์มหมุนเวยีนอ่ืน่ 150,603.66         159,183.66        45,600.00           41,680.00           

รวมสินทรัพยไ์มหมุนเวยีน่ 269,273,072.44  203,582,116.23 273,681,954.26  203,319,251.34  

รวมสินทรัพย์ 662,579,067.32  573,570,433.74 632,687,555.90  531,764,792.51  

- 3 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหน่ึงของงบการเงินนี่ ้

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)
งบดลุ

สินทรัพย์
บาท

งบดุลรวม งบดุลเฉพาะกจการิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ
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2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินหมุนเวยีน้
เงินเบิกเกนบญัชีและเงินกยูมืระยะสนัจากสถาบนัการเงินิ ้ ้ 13 22,949,790.53    -               22,949,790.53    -                
เจา้หนีการคา้้

- บริษทัท่ีเกยวขอ้งกนี่ ั 5 46,419,213.77    20,147,491.18   44,742,281.16    19,123,471.68    
- บริษทัอ่ืน 117,688,821.98  90,105,692.64   117,688,821.98  90,105,692.64    

หนีสินตามสญัญาเชาซือสวนท่ีกาหนดชาํระภายในหน่ึงปี้ ้่ ่ ํ 14 764,650.08         -               603,400.08         -                
คาใชจ้ายคา้งจาย่ ่ ่ 5 26,969,599.35    29,708,742.13   24,586,741.22    29,554,027.95    

ภาษีเงินไดค้า้งจาย่ 10,707,160.07    9,426,965.27     8,520,901.85      7,347,356.95      

หนีสินหมุนเวยีนอ่ืน้ 4,320,186.46      2,893,431.74     3,378,965.38      2,695,296.83      

รวมหนีสินหมุนเวยีน้ 229,819,422.24  152,282,322.96 222,470,902.20  148,825,846.05  

หนีสินไมหมุนเวยีน้ ่
หนีสินตามสญัญาเชาซือ ้ ้่ - สุทธิ 14 599,582.90         -               452,549.90         -                

รวมหนีสินไมหมุนเวยีน้ ่ 599,582.90         -               452,549.90         -                

รวมหนีสิน้ 230,419,005.14  152,282,322.96 222,923,452.10  148,825,846.05  

สวนของผูถื้อหุน้่
ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 307,000,000 หุน้ มูลคาหุน้ละ ่ 1.00 บาท 307,000,000.00  307,000,000.00 307,000,000.00  307,000,000.00  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 201,208,938 หุน้ มูลคาหุน้ละ ่ 1.00 บาท 201,208,938.00  201,208,938.00  
หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลคาหุน้ละ ่ 1.00 บาท 200,000,000.00 200,000,000.00  

สวนเกนมูลคาหุน้่ ิ ่ 111,416,500.00  111,416,500.00 111,416,500.00  111,416,500.00  
กาไรสะสมํ
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16 10,011,000.00    6,995,500.00     10,011,000.00    6,995,500.00      
ยงัไมไดจ้ดัสรร่ 91,498,411.56    79,191,855.10   87,127,665.80    64,526,946.46    

สวนของผูถื้อหุน้สวนนอ้ยในบริษทัยอย่ ่ ่ 18,025,212.62    23,684,255.68   -                -                

รวมสวนของผูถื้อหุน้่ 432,160,062.18  421,288,110.78 409,764,103.80  382,938,946.46  

รวมหนีสินและสวนของผูถื้อหุน้้ ่ 662,579,067.32  573,570,433.74 632,687,555.90  531,764,792.51  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหน่ึงของงบการเงินนี่ ้

- 4 -
บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ
งบดุลเฉพาะกจการิ

บาท
งบดุลรวม

งบดล ุ (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผ้ถือห้นู ุ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549
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หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 694,026,456.41  651,305,708.60  656,238,817.05  604,895,248.60  

รายไดจ้ากการบริการ 5 1,770,668.50      1,893,101.92      5,225,703.70      3,803,101.92      

ดอกเบียรับ้ 1,011,540.73 3,929,147.83      902,578.26         3,927,696.69      

เงินปันผลรับ -                1,470,000.00      15,294,000.00    11,666,000.00    

รายไดอ่ื้น 1,638,019.81 5,380,984.23      1,616,336.63      3,933,986.34      

รวมรายได้ 698,446,685.45  663,978,942.58  679,277,435.64  628,226,033.55  

ตน้ทุนและคาใชจ้าย่ ่

ตน้ทุนขายและบริการ 5 477,147,082.81 446,275,188.41  470,684,586.63  433,659,725.22  

คาใชจ้ายในการขายและบริหาร่ ่ 5 147,558,910.09 129,242,727.26 132,737,047.07  114,826,602.42 

รวมคาใชจ้าย่ ่ 624,705,992.90 575,517,915.67 603,421,633.70 548,486,327.64 

กาไรกอนดอกเบียจายและภาษีเงินได ้ํ ่่ ้ 73,740,692.55 88,461,026.91 75,855,801.94    79,739,705.91 

ดอกเบียจาย้ ่ 435,702.21 509,862.45 435,702.21         509,862.45 

ภาษีเงินได้ 19,840,976.94 23,086,956.54 15,803,880.39    18,557,333.70 

กาไรกอนสวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สวนนอ้ยํ ่ ่่ 53,464,013.40 64,864,207.92 59,616,219.34    60,672,509.76 

กาไรสุทธิสวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สวนนอ้ยํ ่ ่ 4,141,956.94 5,652,132.36 -                -                
กาไรสุทธิํ 49,322,056.46 59,212,075.56 59,616,219.34    60,672,509.76 

กาไรตอหุน้ขนัพืนฐานํ ่ ้ ้
กาไรสุทธิํ 18 0.25                    0.30                    0.30                    0.30                    

กาไรตอหุน้ปรับลดํ ่
กาไรสุทธิํ 18 0.20                    -                  0.24                    -                  

- 5 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหน่ึงของงบการเงินนี่ ้

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุ

สําหรับปีส้ินสดวนัที ุ่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549
บาท

งบกาไรขาดทุนเฉพาะกจการํ ิงบกาไรขาดทุนรวมํ
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ทุนเรือนหุน้ สวนเกน่ ิ สวนของผูถื้อหุน้่
หมายเหตุ ท่ีออกและ มูลคาหุน้่ จดัสรรแลว้-สาํรอง ยงัไมได้่ สวนนอ้ยใน่ รวม

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัยอย่
ยอดคงเหลือตน้ปี 2549 200,000,000.00 111,416,500.00 750,000.00        66,225,279.54     27,836,123.32   406,227,902.86 
สาํรองตามกฎหมาย 16 6,245,500.00     (6,245,500.00) -                 
เงินปันผลจาย่ 17 (40,000,000.00) (9,804,000.00) (49,804,000.00)
กาไรสุทธิสาํหรับปี ํ 2549 59,212,075.56     5,652,132.36     64,864,207.92   
ยอดคงเหลือปลายปี 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 
ชาํระคาหุน้่ 15 1,208,938.00     1,208,938.00     
สาํรองตามกฎหมาย 16 3,015,500.00     (3,015,500.00) -               
เงินปันผลจาย่ 17 (34,000,000.00) (14,706,000.00) (48,706,000.00)
สวนของผูถื้อหุน้สวนนอ้ยเพิมขึน่ ่ ่ ้ 4,905,000.00  4,905,000.00 
กาไรสุทธิสาํหรับปี ํ 2550 49,322,056.46     4,141,956.94     53,464,013.40   
ยอดคงเหลือปลายปี  2550 201,208,938.00 111,416,500.00 10,011,000.00   91,498,411.56     18,025,212.62   432,160,062.18 

ทุนเรือนหุน้ สวนเกน่ ิ
หมายเหตุ ท่ีออกและ มูลคาหุน้่ จดัสรรแลว้-สาํรอง ยงัไมได้่ รวม

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร
ยอดคงเหลือตน้ปี 2549 กอนปรับปรุง่ 200,000,000.00 111,416,500.00 750,000.00          66,225,279.54   378,391,779.54 
หกั  ผลสะสมจากการปรับปรุงยอ้นหลงั 23 -               -               -                 (16,125,342.84) (16,125,342.84)
ยอดคงเหลือตน้ปี 2549 หลงัปรับปรุง 200,000,000.00 111,416,500.00 750,000.00          50,099,936.70   362,266,436.70 
สาํรองตามกฎหมาย 16 6,245,500.00       (6,245,500.00) -               
เงินปันผลจาย่ 17 (40,000,000.00) (40,000,000.00)
กาไรสุทธิสาํหรับปี ํ 2549 60,672,509.76   60,672,509.76   
ยอดคงเหลือปลายปี 2549 200,000,000.00 111,416,500.00 6,995,500.00       64,526,946.46   382,938,946.46 
ชาํระคาหุน้่ 15 1,208,938.00     1,208,938.00     
สาํรองตามกฎหมาย 16 3,015,500.00       (3,015,500.00) -               
เงินปันผลจาย่ 17 (34,000,000.00) (34,000,000.00)
กาไรสุทธิสาํหรับปี ํ 2550 59,616,219.34   59,616,219.34   
ยอดคงเหลือปลายปี  2550 201,208,938.00 111,416,500.00 10,011,000.00     87,127,665.80   409,764,103.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหน่ึงของงบการเงินนี่ ้

บาท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถื้อหุน้เฉพาะกจการ่ ิ

กาไรสะสม ํ (ปรับปรุงใหม่)

 - 6 -

กาไรสะสมํ

บาท

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผ้ถือห้นู ุ

สําหรับปีส้ินสดวนัที ุ่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถื้อหุน้รวม่
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2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจกรรมดาํเนินงานิ

กาไรสุทธิํ 49,322,056.46     59,212,075.56 59,616,219.34    60,672,509.76    
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ ํ (จาย่ )
จากกจกรรมดาํเนินงานิ
คาเส่ือมราคา่ 31,119,180.78     21,873,463.76 30,250,361.97    20,631,975.19    
ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง  656,506.57          225,660.85 132,192.57         757,256.35         
ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นถาวร -                       64,498.42  -       -      

กาไรจากการจาํหนายทรัพยสิ์นถาวรํ ่ (387,294.37) (1,006,568.61) (159,217.08) (1,006,568.61)

กาไรสุทธิสวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สวนนอ้ยํ ่ ่ 4,141,956.94       5,652,132.36  -       -      

กาไรจากการดาํเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ํ ่

และหนีสินดาํเนินงาน้ 84,852,406.38     86,021,262.34 89,839,556.80    81,055,172.69    
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน่ ้ )
ลูกหนีและตวัเงินรับการคา้้ ๋ (19,858,332.83) (1,598,929.89) (43,049,460.59) (6,117,367.26)
สินคา้คงเหลือ (38,028,480.19) (11,983,559.00) (38,635,525.10) (18,315,135.74)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 406,613.52          (2,110,293.39) (276,522.10) (2,563,510.56)
สินทรัพยไ์มหมุนเวยีนอ่ืน่ 8,580.00              39,996.34 (3,920.00) 45,000.00           

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน ้ ่ ้ (ลดลง)
เจา้หนีการคา้้ 53,854,851.93     54,611.61 53,201,938.82    330,595.27         
คาใชจ้ายคา้งจาย่ ่ ่ (2,739,142.78) 6,322,472.32 (4,967,286.73) 8,708,580.54      
ภาษีเงินไดค้า้งจาย่ 1,280,194.80       (3,707,037.10) 1,173,544.90      (833,277.30)
หนีสินหมุนเวยีนอ่ืน้ 1,426,754.72       (333,545.50) 683,668.55         (328,576.47)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจกรรมดาํเนินงานิ 81,203,445.55     72,704,977.73 57,965,994.55    61,981,481.17    

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีส้ินสดวนัที ุ่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหน่ึงของงบการเงินนี่ ้

- 7 -

บาท
งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะกจการิ
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2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจกรรมลงทุนิ

เงินลงทุนชวัคราวลดลง่ 53,824,295.68     46,175,704.32   48,824,295.68    51,175,704.32 

เงินลงทุนระยะยาวเพิมขึน่ ้ (1,960,000.00) -               (7,055,000.00) -                

เงินสดจายซือทรัพยสิ์นถาวร่ ้ (93,394,805.18) (93,468,889.20) (92,386,067.38) (93,265,274.20)

เงินสดรับจากการจาํหนายทรัพยสิ์นถาวร่ 431,584.43          1,072,043.93     197,939.57         1,072,043.93  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจกรรมลงทุนิ (41,098,925.07) (46,221,140.95) (50,418,832.13) (41,017,525.95)

กระแสเงินสดจากกจกรรมจดัหาเงินิ

เงินเบิกเกนบญัชีและเงินกยูมืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน ิ ้ ้ ่ ้ 22,949,790.53     -               22,949,790.53    -                

เงินสดจายหนีสินตามสญัญาเชาซือ่ ่้ ้ (164,138.94) -               (150,850.02) -                

รับเงินคาหุน้สามญั่ 6,113,938.00       -               1,208,938.00      -                

เงินสดจายปันผล่ (48,706,000.00) (49,804,000.00) (34,000,000.00) (40,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจกรรมจดัหาเงินิ (19,806,410.41) (49,804,000.00) (9,992,121.49) (40,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิมขึน ่ ่ ้ (ลดลง) สุทธิ 20,298,110.07     (23,320,163.22) (2,444,959.07) (19,036,044.78)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัตน้ปี่ 45,252,582.41     68,572,745.63  33,824,486.05    52,860,530.83    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัสินปี่ ้ 65,550,692.48     45,252,582.41  31,379,526.98    33,824,486.05    

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม่

1. เงินสดจายในระหวางปี่ ่

ดอกเบียจาย้ ่ 435,702.21          509,862.45  435,702.21         509,862.45         

ภาษีเงินได้ 18,560,782.14     26,793,993.64   14,630,335.49    19,390,611.00    

2. ในระหวางปีบริษทัมีการซือสินทรัพยโ์ดยการกอหนี ดงันี่ ้ ้ ้่

หนีสินตามสญัญาเชาซือ้ ้่ 1,525,686.08       -               1,206,800.00      -                

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสดวนัที ุ่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)
- 8 -

บาท

งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะกจการิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหน่ึงของงบการเงินนี่ ้
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตประกอบงบการเงินุ   

วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

1. ขอ้มูลทวัไป่  
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกด้ ั  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก์บกระทรวง่ ั
  พาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 8 กนยายนั  2508 และบริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 
2548 
   บริษทัมีท่ีอยตูามท่ีได้่ จดทะเบียนไวด้งัน้ี 

สาํนกังานใหญ่  : เลขท่ี 7/1-2  หมูท่ี่  1  ตาํบลพานทอง  อาํเภอพานทอง   จงัหวดัชลบุรี  
สาํนกังานสาขา : เลขท่ี 312  ซอยเสนานิคม 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงจนัทรเกษม

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
   บริษทัมีบริษทัยอย่  2 แหง ดงันี่ ้  

บริษทั  จดทะเบียนจดัตงับริษทั้   ท่ีอยตูามท่ีจดทะเบียน่   ลกัษณะธุรกจิ  

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  วนัท่ี 31 มีนาคม 2529  เลขท่ี 312 ซอยพหลโยธิน 32 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร  

 ขายสีพนรถจกัรยานยนต์่  

บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โค๊ตติง จาํกด้ ั   วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550  เลขท่ี 402/3 ซอยพหลโยธิน 32 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร  

 ขายผลิตภณัฑท่ี์เกยวกบี่ ั

สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์

 
 (ข) ลกัษณะธุรกจและผูถื้อหุน้ิ  
   บริษัทประกอบธุรกจหลักเป็นผูผ้ลิตสีอุตสาหกรรมิ  ซ่ึงประกอบด้วยสีพนชินสวน่ ่้

รถจกัรยานยนต ์สีพนพลาสติก่  สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์หมึกพิมพอ์อฟเซท และสีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
   บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั เอกแสง โฮลดิงส์้  จาํกดั ถือหุน้ในสัดสวนคิดเป็นอตัรา่

ร้อยละ 50.10 (ซ่ึงบริษทั เอกแสง โฮลดิงส์้  จาํกดั ถือหุน้โดยตระกลูเอกแสงกุลอตัราร้อยละ 100) 
และถือหุ้นในนามบุคคลตระกูลเอกแสงกุลรวมอีกอตัราร้อยละ 10.36 รวมเป็นอตัราสวนการถือ่
ครองหุน้   ร้อยละ 60.46 

 
 (ค) จาํนวนพนกังาน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 บริษทัและบริษทัยอยมีจาํนวนพนกังานรวม ่ 295 คน 

และ 241 คน ตามลาํดบั และเฉพาะกจการิ มีจาํนวนพนกังาน 286 คน และ 232 คน ตามลาํดบั 
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 (ง) ขอ้มูลเพิมเติมของคาใชจ้าย่ ่ ่  
   รายละเอียดขอ้มูลเพิมเติมของคาใชจ้าย่ ่ ่  มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบกาไรขาดทุนรวมํ   งบกาไรขาดทุนเฉพาะํ กจการิ  
 2550  2549  2550  2549 

คาเส่ือมราคา่  31,119,180.78  21,873,463.76  30,250,361.97  20,631,975.19 
คาใชจ้ายพนั่ ่ กงาน 88,116,365.74  78,004,713.02  81,046,308.74  71,247,165.62 
คาตอบแทนกรรมการ่  1,665,000.00  1,430,000.00  1,665,000.00  1,430,000.00 

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมและการดาํเนินงาน 
 2.1 งบการเงินรวมนีไดร้วมบญัชีของบริษทั้  อีซ่ึน เพน้ท ์ จาํกดั  (มหาชน) และบริษทัยอยท่ีบริษทั่             

 อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ ตอไปนี่ ้  
    อตัราร้อยละ 

บริษทัยอย่   ประเภทธุรกจิ   ของการถือหุน้ 
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  จาํหนายสีพนรถมอเตอร์ไซด์่ ่   50.98 
บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โค๊ตติง จาํกด้ ั   จาํหนายผลิตภณั่ ฑท่ี์เกยวกบี่ ั สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์ 50.95 

 
 2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซือ้  สาํหรับการซือเงินลงทุนในบริษทัยอย้ ่  
 

 2.3 รายการบญัชีระหวางกนของบริษทักบบริษทัยอยท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้่ ั ั ่  
 

 2.4 งบการเงินรวมจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดีย้ วกนสาํหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนหรือเหตุั ั  
การณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

3. มาตรฐานการบญัชีใหมท่ีประกาศใชใ้นระหวางปี่ ่  
 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 9/2550 ฉบบัท่ี 38/2550 และฉบบัท่ี 
62/2550 เร่ืองมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกจจาิ นุเบกษาแลว้ โดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีฉบบั
ปรับปรุงใหมปี ่ 2550 ดงัตอไปนีแทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมท่ียกเลิกไป่ ้  
ก) มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหมท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั ่  
 (ใหถื้อปฏิบติักบงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริมในหรือหลงัวนัท่ี ั ่ 1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป) 
  ฉบบัท่ี 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจการิ  
  ฉบบัท่ี 45 เงินลงทุนในบริษทัรวม่  
  ฉบบัท่ี 46 สวนไดเ้สียในการรวมคา้่ ่  
         ในปี 2550 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเกยวกบการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอยในงบี่ ั ่
การเงินเฉพาะกจการ เพื่ิ อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 ฉบบัปรับปรุงใหม ตามท่ีกลาวไวใ้น่ ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 23 

- 64 -



 
- 11 - 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตประกอบงบการเงินุ   

วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 
ข) มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหมท่ียงัไมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  ่ ่  
 (ใหถื้อปฏิบติักบงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริมในหรือหลงัวนัท่ี ั ่ 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป) 
  ฉบบัท่ี 25 งบกระแสเงินสด 
  ฉบบัท่ี 29 สญัญาเชา ่  
  ฉบบัท่ี 31 สินคา้คงเหลือ  
  ฉบบัท่ี 33 ตน้ทุนการกยูมื้  
  ฉบบัท่ี 35 การนาํเสนองบการเงิน 
  ฉบบัท่ี 39 นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
  ฉบบัท่ี 41 งบการเงินระหวางกาล่  
  ฉบบัท่ี 43 การรวมธุรกจิ  
  ฉบบัท่ี 49 สญัญากอสร้าง่  
  ฉบบัท่ี 51 สินทรัพยไ์มมีตวัตน ่ (มาตรฐานออกใหม่) 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวามาตรฐานการบญัชีฉบบั่
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเป็นสาระสําคญัตองบการเงินสําหรั่ ่ ่ ่ บปีท่ีเริมใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบั่
ดงักลาว่  

 
4.  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 4.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
   งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาหนดและ่ ํ

ใหจ้ดัทาํขึนตามแบบงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทัมหาชนจาํกด้ ํ ั  ท่ีกาหนดไวใ้นปํ ระกาศกรม
พฒันาธุรกจการคา้ิ  กระทรวงพาณิชย ์

   งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แตจะไดเ้ปิดเผยเป็นอยางอ่ืนในนโยบาย้ ้ ่ ่
บญัชี 

 
 4.2 การรับรู้รายไดแ้ละคาใชจ้าย่ ่  
   บริษทัและบริษทัยอยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดส้งมอบสินคา้ใหลู้กคา้แลว้่ ่  
   บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้ง เม่ือไดใ้หบ้ริการแกลูกคา้แลว้เสร็จตามงวดในสญัญา่  
   บริษทัรับรู้รายไดค้าเชาตามระยะเวลาของสญัญาเชา่ ่ ่  
   บริษทัและบริษทัยอยบนัทึกคาใชจ้ายตามเกณฑค์งคา้ง่ ่ ่  
 
 4.3 คาเผือ่หนีสงสยัจะสูญ่ ้  
   บริษทัตงัคาเผื่อหนีสงสัยจะสูญเป็นจาํ้ ่ ้ นวนเงินเทากบผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกดขึน่ ั ิ ้
  จากการเรียกเกบเงินจากลูกหนีไมไดผ้ลขาดทุนโดยประมาณนีกาหนดขึนจากการพิจารณาฐานะของ็ ่ ํ้ ้ ้  
  ลูกหนีในปัจจุบนั้  
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 4.4 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แตราคาใดจะตํ่ากวา่ ่ ่  

  บริษทัแสดงราคาทุนโดยวิธีดงัน้ี 
    วตัถุดิบ  แสดงในราคาทุนโดยวิธีเขา้กอน่  - ออกกอน่  
                     งานระหวางทาํและสินคา้สาํเร็จรูป่  แสดงในราคาทุนโดยวิธีราคาเจาะจง 
   บริษทัยอยแสดงราคาทุนโดยวิธีดงันี่ ้  
    สินคา้สาํเร็จรูป  แสดงในราคาทุนโดยวิธีเขา้กอน่  - ออกกอน่  
 
 4.5 เงินลงทุนระยะยาว 
   เงินลงทุนในบริษทัยอย ในงบการเงินเฉพาะ่ กจการิ  แสดงตามวิธีราคาทุน หลงัหักคาเผื่อการ่

ดอ้ยคาของเงินลงทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพฉบบัท่ี ่ 26/2549 เร่ืองการปฏิบติัตามวิธีการบญัชี
เกยวกบมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี ี่ ั 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทั
ยอยลงวนัท่ี ่ 11 ตุลาคม 2549 
 เงินลงทุนทวัไป ซ่ึงไมไดอ้ยใูนความตอ้งการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผือ่การ่ ่ ่ ่
ดอ้ยคา่  
 

 4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   ท่ีดินแสดงในราคาทุน 
   อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัคาเส่ือมราคาสะสม่  
   คาเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยแ์ตละ่ ่

ประเภทดงัน้ี 
 
ประเภทของสินทรัพย ์

 อายกุารใชง้าน
โดยประมาณ 

อาคาร 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นหอ้งทดลอง 5 ปี 
อุปกรณ์ติดตงัไฟฟ้า้  5 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
เคร่ืองตกแตงสาํนกังาน่  5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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 4.7 สินทรัพยไ์มมีตวัตน่  
   สิทธิบตัรรอการตดับญัชี ตดัจาํหนายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเป็นระยะเวลา่  10 ปี 
 
 4.8 สญัญาเชาการเงิน่  
   สัญญาเชาทรัพยสิ์นท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของใน่ ทรัพยสิ์น

ให้กบบริษทัั  และบริษทัมีความตงัใจท่ีจะใชสิ้ทธิในการซือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบกาหนดของ้ ้ ํ
สญัญาเชา่  ถูกบนัทึกเป็นสญัญาเชาการเงิน่   

   ณ วนัเริมตน้สัญญาเชาทางการเงิน่ ่  ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบภาระผกูพนัั
สาํหรับการจายคาเชาในอนาคตโดยไม่ ่ ่ ่รวมจาํนวนดอกเบีย้  คาใชจ้ายทางการเงินบนัทึกเป็นคาใชจ้าย่ ่ ่ ่
ในงวดปีปัจจุบนัตามสดัสวนของยอดคงเหลือ่  

 
 4.9 สญัญาเชาดาํเนินงาน่  
   สญัญาเชาทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแกเจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ชาจะถูก่ ่่

จดัเป็นสญัญาเชาดาํเนินงาน โดยบริษทัจะบนัทึกกา่ รจายชาํระคาเชาภายใตส้ญัญาเชาดาํเนินงานเป็น่ ่ ่ ่
คาใชจ้าย่ ่ ตามระยะเวลาของสญัญา 

 
 4.10 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ่ ่  
   รายการท่ีเป็นเงินตราตางประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน่  ณ วนัท่ีเกดิ

รายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินท่ีเป็นเงินตราตางประเทศท่ีมียอ้ ่ ดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบดุลไดบ้นัทึกไว้
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาไดบ้นัทึกํ ่
เป็นรายไดแ้ละคาใชจ้ายในงวดปัจจุบนั่ ่  

 
 4.11 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
   ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทวัไป่  ฝ่ายจดัการของบริษทั

ตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ  ซ่ึงมีผลกระทบตอจาํนวนเงินท่ีเกยวกบ่ ี่ ั
สินทรัพย ์หนีสินรายไดแ้ละคาใชจ้าย้ ่ ่  และการเปิดเผยขอ้มูลเกยวกบสินทรัพยแ์ละหนีสินท่ีอาจเกดขึนี่ ั ิ้ ้  
ซ่ึงผลท่ีเกดขึนจริงิ ้ อาจแตกตางไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณไว้่  

 
 4.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
   บริษทัรับรู้ เงินเดือน คาลวงเวลา โบนสั เงินกองทุนประกนสงัคม และเงินกองทุนสาํรองเลียง่ ่ ั ้

ชีพ เป็นคาใชจ้ายเม่ือเกดรายการ่ ่ ิ  
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตประกอบงบการเงินุ   

วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 
 4.13 บุคคลหรือกจการท่ีเกยวขอ้งกนิ ี่ ั  
   บุคคลหรือกจการท่ีเกยวขอ้งกนหมายถึงิ ี่ ั  บุคคลหรือกจการท่ีมีอาํนาจควบิ คุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไมวาจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม่ ่  หรืออยภูายใตก้ารควบคุมเดียวกนกบบริษทั่ ั ั  รวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอย่  และกจการท่ีเป็นบริษทัยอยในเครือเดียวกนิ ่ ั  นอกจากนีบุคคล้
หรือกจการท่ีเกยวขอ้งกนยงัหมายรวมถึงบริษทัรวมและบุคคลซ่ึิ ี่ ั ่ งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวา่ ่
ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยางเป็นสาระสําคญักบบริษทัผูบ้ริหารสําคญักรรมการหรือ่ ั
พนกังานของบริษทัตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบบุคคลดงักลาว้ ั ่  และกจการท่ีเกยวขอ้งิ ี่
กบบุคคลเหลานนัั ่ ้  

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวาง่ บุคคลหรือกจการท่ีเกยวขอ้งกนกบบริษทัแตละรายการิ ี่ ั ั ่  
  บริษทัคาํนึงถึงเนือหาของความสมัพนัธ์มากกวารูปแบบทางกฎหมาย้ ่  
 
 4.14   ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณขึนจากกาไรสุทธิสาํหรับ้ ํ ปีปรับปรุงดว้ยรายการท่ีกาหนดภายใต้ํ

ประมวลรัษฎากร ไมให้หรือให้ถือรายไดห้รื่ อคาใชจ้ายทางภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ ่ ่ 25 ตงัแตปี ้ ่
2549 ถึงปี 2553 

 
 4.15 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด่  
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด่  ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

โดยไมรวม่ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือสินระยะเวลาและ่ ้ รายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ           
คาํประกน้ ั  

 
 
5.  รายการบญัชีกบบริษทัยอยและบริษทัท่ีเกยวขอ้งกนั ่ ี่ ั  

  ลกัษณะธุรกจิ   ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัยอย่  ;     

บริษทั  นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ขายสีพนรถจกัรยานยนต์่    บริษทัถือหุน้ 50.98% และ 

     ผูถื้อหุน้/กรรมการรวมกน่ ั  

บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โค๊ตติง จาํกด้ ั   ขายผลิตภณัฑท่ี์เกยวกบี่ ั สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์   บริษทัถือหุน้ 50.95% และ 

     ผูถื้อหุน้/กรรมการรวมกน่ ั  

บริษทัท่ีเกยวขอ้งกนี่ ั  ;     

บริษทั เอกแสง โฮลดิงส์้  จาํกดั   ใหเ้ชาสาํนกังานและคลงัสินคา้่    ถือหุน้ในบริษทั 50.40% 

บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั  ขายสีพนพลาสติกและเคมีภณัฑ์่    ผูถื้อหุน้/กรรมการรวมกน่ ั  

บริษทั บีเอเอสเอฟ  โคทติงส์้       

 เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น)  ผลิตและขายสีพนชินสวนรถจกัรยานยนต์่ ่้    ถือหุน้ 40% ในบริษทัยอย่  

วตัสนั สแตนดาร์ด เอเชีย อิงค ์  ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม   ถือหุน้ 49% ในบริษทัยอย่  
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตประกอบงบการเงินุ   

วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

การกาหนดนโยบายราคาํ    
คาขายสินคา้่  - ใชว้ิธีราคาทุนบวกอตัรากาไรสวนเพิมํ ่ ่  เน่ืองจาก บริษทัขาย

สินคา้ให้กบบริษทัท่ีเกยวขอ้งกนั ี่ ั  ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหนาย่    
สินคา้ของบริษทัเพียงรายเดียวตามขอ้ตกลงทางการคา้กบั
เจา้ของสูตรการผลิต บริษทัจึงไมสามารถเทียบเคียงกบราคา่ ั
ตลาดได ้ ทงันีบริษทัมีอิสระในการกาหนดอตัรากาไรสวน้ ้ ํ ํ ่
เพิม่  โดยพิจารณาตามนโยบายราคาและภาวะตลาดควบคูกน่ ั  

คาเชารับ่ ่  - คาเชาโกดงัเกบสินคา้คิดเป็นรายเดือนตามสัญญาตามพืนท่ี่ ่ ็ ้  
ท่ีใชแ้ตละบริษทัโดยประมาณคาเชา่ ่ ่  7,500 - 70,000 บาทตอ่
เดือน 

คาบริการรับ่  - คาบริการจดัการสินคา้และคาขนสงสินคา้คิดเป็นอตัราเหมา่ ่ ่
รายเดือนตามสัญญาโดยประมาณคาบริการ่  5,000 - 150,000 
บาทตอเดือน่  

 - คา่ บริหารจัดการ คิดอตัราร้อยละ 4 ของยอดขายสุทธิและ
กาหนดขนัตํ่า ปีละ ํ ้ 1,200,000 บาท 

คาซือสิน่ ้ คา้ - ใชว้ิธีราคาตลาด ยกเวน้ คาซือวตัถุดิบเฉพาะใชร้าคาท่ีตกลง่ ้
กนลวงหนา้ั ่  

คาเชาจาย่ ่ ่  - คาเชาสาํนกังานและโกดงัเกบสินคา้คิดเป็นรายเดือนเดือนละ่ ่ ็
82,000 - 107,000 บาทตามสญัญา 

คาใชจ้ายอ่ืน่ ่  - คาเทคนิคการผลิตและคาลิขสิทธิโดยคิดอตัราท่ีตกลงกนตาม่ ่ ์ ั
สญัญา 

 - วตัถุดิบเพ่ือการวิจยัและพฒันา คิดตามราคาตลาด 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตประกอบงบการเงินุ   

วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

  บริษทัมีรายการท่ีเกดขึนกบบริษทัท่ีเกยวขอ้งกน ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกดขึนเป็นปกติของการดาํเนินิ ั ี่ ั ิ้ ้
ธุรกจ รายการท่ีมีสาระสาํคญักบบริษทัท่ีเกยวขอ้งกนมีดงัตอไปนีิ ั ี่ ั ่ ้  
 บาท 

 งบกาไรขาดทุนรวมํ   งบกาไรขาดํ ทุนเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 

รายการในงบกาไรขาดทุนํ         
คาขายสินคา้่         
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  315,642,839.68  317,413,808.00 
บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 186,951,959.80  140,020,334.91  186,951,959.80  140,020,334.91 
 186,951,959.80  140,020,334.91  502,594,799.48  457,434,142.91 

คาเชารับ่ ่         
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  886,693.20  700,000.00 

 บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 90,000.00  90,000.00  90,000.00  90,000.00 
 90,000.00  90,000.00  976,693.20  790,000.00 
คาบริการรับ่         
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  1,878,342.00  1,200,000.00 
 บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ติง จาํกด้ ั  -  -  690,000.00  - 
บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 107,076.40  63,800.00  107,076.40  63,800.00 

  107,076.40  63,800.00  2,675,418.40  1,263,800.00 
เงินปันผลรับ        
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  15,294,000.00  10,196,000.00 
 บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั -  1,470,000.00  -  1,470,000.00 
  -  1,470,000.00  15,294,000.00  11,666,000.00 
คาซือสินคา้่ ้         
บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 107,798,668.67  58,461,531.73  107,798,668.67  58,461,531.73 
บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทติงส์้  เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) 7,983,901.53  8,702,583.48  3,222,100.89  3,172,536.78 
วตัสนั สแตนดาร์ด เอเชีย อิงค ์ 1,643,559.37  -  1,643,559.37  - 

 117,426,129.57  67,164,115.21  112,664,328.93  61,634,068.51 
คาเชาจาย่ ่ ่         
 บริษทั เอกแสง โฮลดิงส์้  จาํกดั 1,840,000.00  984,000.00  1,840,000.00  984,000.00 
คาใชจ้ายอ่ืน่ ่         
 บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 763,000.00  266,000.00  763,800.00  266,000.00 
 บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทติงส์้  เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) 15,182,467.16  13,275,929.37  13,204,341.56  13,275,929.37 
  15,945,467.16  13,541,929.37  13,968,141.56  13,541,929.37 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตประกอบงบการเงินุ   

วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 
 บาท 

 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 

ยอดคงเหลือท่ีแสดงไวใ้นงบดุล        
ลูกหนีและตวัเงินรับการคา้้ ๋          
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั - -  66,052,577.50  35,463,993.33 
บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 60,485,426.64  46,510,922.56  60,485,426.64  46,510,922.56 

 60,485,426.64  46,510,922.56  126,538,004.14  81,974,915.89 
   รายไดค้าบริการคา้งรับ่          
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  78,342.00  - 
 บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ติง้  จาํกดั -  -  100,000.00  - 
  บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 43,289.70  12,500.00  43,289.70  12,500.00 
  43,289.70  12,500.00  221,631.70  12,500.00 
 รายไดค้าเชาคา้งรับ่ ่         
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  46,693.20  - 
  เจา้หนีการคา้้          
  บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 41,927,150.38  18,084,733.40  41,927,150.38  18,084,733.40 
  บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทติงส์้  เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) 2,848,504.02  2,062,757.78  1,171,571.41  1,038,738.28 
 วตัสนั สแตนดาร์ด เอเชีย อิงค ์ 1,643,559.37  -  1,643,559.37  - 
  46,419,213.77  20,147,491.18  44,742,281.16  19,123,471.68 
  คาใชจ้ายคา้งจาย่ ่ ่         
  บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทติงส์้  เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) 8,728,101.40  8,448,878.87  6,749,975.80  6,368,393.87 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด่  
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด่  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 
เงินสด 156,264.90  107,351.25  147,171.90  102,581.25 
เช็คในมือ 24,597,259.51  7,471,949.10  24,597,259.51  7,471,949.10 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 20,080,050.97  20,622,917.93  708,171.23  13,593,424.38 
เงินฝากธนาคาร - สะสมทรัพย ์ 20,716,317.10  17,050,364.13  5,926,924.34  12,656,531.32 
          รวม 65,550,692.48  45,252,582.41  31,379,526.98  33,824,486.05 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตประกอบงบการเงินุ   

วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

 
7. เงินลงทุนชวัคราว่  
  เงินลงทุนชวัคราว่  ประกอบดว้ย 

 งบดุลรวม 
 2549 
 อตัราดอกเบีย้  %  ครบกาหนดํ   ราคาทุน (บาท) 
เงินฝากประจาํธนาคาร - 3 เดือน 4.625  15/03/50  43,824,295.68 
เงินฝากประจาํธนาคาร - 3 เดือน 4.625  19/03/50  5,000,000.00 
เงินฝากประจาํธนาคาร - 3 เดือน 4.250  26/03/50  5,000,000.00 
 รวม     53,824,295.68 

 

 งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2549 
 อตัราดอกเบีย้  %  ครบกาหนดํ   ราคาทุน (บาท) 

เงินฝากประจาํธนาคาร - 3 เดือน 4.625  15/03/50  43,824,295.68 
เงินฝากประจาํธนาคาร - 3 เดือน 4.625  19/03/50  5,000,000.00 
 รวม     48,824,295.68 

 
8. ลูกหนีและตวัเงินรับการคา้้ ๋  
  ลูกหนีและตวัเงินรับการคา้้ ๋  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 
ตวัเงินรับการคา้๋  5,863,224.86  9,402,600.94  5,863,224.86  9,402,600.94 
ลูกหนีการคา้้  151,198,644.37  127,800,935.46  169,923,639.92  123,334,803.25 
      รวม 157,061,869.23  137,203,536.40  175,786,864.78  132,737,404.19 

 
  แยกตามอายขุองลูกหนีและตวัเงินรับการคา้้ ๋  - บริษทัท่ีเกยวขอ้งกนี่ ั  ไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 
ภายในกาหนดชาํระํ  60,485,426.64  45,614,256.14  82,113,608.42  77,945,877.97 
เกนกาหิ ํ นดชาํระ 0 - 30 วนั -  -  28,011,475.26  3,130,001.45 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  31 - 60 วนั -  896,666.42  16,412,920.46  899,036.47 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  61 - 90 วนั -  -  -  - 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  91 - 180 วนั -  -  -  - 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  180 - 360 วนั -  -  -  - 
 รวม 60,485,426.64  46,510,922.56  126,538,004.14  81,974,915.89 
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  แยกตามอายขุองลูกหนีและตวัเงินรับการคา้้ ๋  - บริษทัอ่ืน ไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 
ภายในกาหนดชาํระํ  58,498,882.85  52,370,329.65  28,243,285.72  24,967,051.85 
เกนกาหิ ํ นดชาํระ 0 - 30 วนั 28,685,000.23  24,750,352.95  12,062,897.98  12,295,481.97 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  31 - 60 วนั 3,581,630.26  6,408,827.05  3,131,747.69  6,336,850.29 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  61 - 90 วนั 2,285,515.72  3,475,548.43  2,285,515.72  3,475,548.43 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  91 - 180 วนั 2,703,656.74  3,687,555.76  2,703,656.74  3,687,555.76 
เกนกาหนดชาํระิ ํ  180 - 360 วนั 821,756.79  -  821,756.79  - 
 รวม 96,576,442.59  90,692,613.84  49,248,860.64  50,762,488.30 

 
9. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย      

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 
สินคา้สาํเร็จรูป 47,708,655.80  47,426,807.37  27,695,579.49  26,287,520.15 
สินคา้ระหวางผลิต่  1,691,774.43  1,294,358.98  1,691,774.43  1,294,358.98 
วตัถุดิบ 114,884,139.92  78,690,916.01  114,884,139.92  78,690,916.01 
วสัดุสินเปลือง้  1,478,010.48  1,322,004.92  1,478,010.48  1,322,004.92 
ภาชนะบรรจุ 1,551,507.69  1,070,686.85  1,551,507.69  1,070,686.85 
      รวม 167,314,088.33  129,804,774.13  147,301,012.01  108,665,486.91 
หกั  คาเผือ่การลดมูลคาของสินค้่ ่ า (3,270,262.78)  (3,132,922.21)  (2,182,878.78)  (2,050,686.21) 
   สุทธิ 164,043,825.55  126,671,851.92  145,118,133.23  106,614,800.70 

 
10. เงินลงทุนระยะยาว 

  เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ย 
  บาท 

     งบดุลรวม 
 จาํนวนหุน้  % ถือหุน้  วิธีราคาทุน 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
เงินลงทุนทวัไป่            
 บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 29,400  9,800  9.80  9.80  2,940,000.00  980,000.00 
 

  บาท 

     งบดุลเฉพาะกจการิ  

 จาํนวนหุน้  % ถือหุน้  วธีิสวนไดเ้สีย่   วธีิราคาทุน 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

เงินลงทุนในบริษทัยอย่                 
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,196  10,196  50.98  50.98  6,154,127.87  15,684,508.64  1,019,600.00  1,019,600.00 
บริษทั อีซ่ึน วตัสัน โคต๊ติง จาํกด้ ั  5,095  -  50.95  -  4,331,217.89  -  5,095,000.00  - 
เงินลงทุนทวัไป่                 
บริษทั ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 29,400  9,800  9.80  9.80  2,940,000.00  980,000.00  2,940,000.00  980,000.00 

 รวมเงินลงทุนระยะยาว         13,425,345.76  16,664,508.64  9,054,600.00  1,999,600.00 
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 เงินลงทุนในบริษทั ออริจิน มิก ิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท่ี ้ 3/2550 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 ไดมี้มติให้ซือหุ้น้

สามญัเพิมทุนของบริษทั ออริจิน มิก ่ ิ (ประเทศไทย) จาํกด บริษทัไดล้งทุนั เพิม่ ในสัดสวนเดิมร้อยละ ่ 9.80 
จาํนวน 19,600 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1,960,000.00 บาท บริษทัไดช้าํระคาหุ้นเงิน่
ลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2550 

 
 เงินลงทุนในบริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ติง้  จาํกดั 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท่ี ้ 5/2550 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ไดมี้มติจดัตงั้
บริษทัยอย คือ บริษทั อีซ่ึน วตัสัน ่ โค๊ตติง้  จาํกด ั โดยบริษทัได้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดังกลาว่
จาํนวน 5,095 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5,095,000.00 บาท คิดเป็นสัดสวนถือครองร้อยละ ่
50.95 บริษทัไดช้าํระคาหุน้เงินลงทุนแลว้เม่ือวนัท่ี ่ 13 มิถุนายน 2550 

 
11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบดุลรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเคล่ือนไหวระหวาง่ ปี  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 49  จาํนวนท่ีเพิมขึน่ ้   จาํนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 50 
ราคาทุน        
ท่ีดิน 45,703,189.60  614,507.50  -  46,317,697.10 
อาคาร 64,193,395.71  94,398,814.74  -  158,592,210.45 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 64,490,616.28  17,192,572.45  (128,186.04)  81,555,002.69 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 14,317,803.62  2,027,630.69  (800.00)  16,344,634.31 
อุปกรณ์ติดตงัไฟฟ้า้  4,843,883.23  699,754.65  -  5,543,637.88 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 16,233,649.56  4,636,537.18  (309,551.00)  20,560,635.74 
เคร่ืองตกแตงสาํนกังาน่  6,200,855.14  10,371,000.84  (198,918.86)  16,372,937.12 
ยานพาหนะ 38,417,057.37  5,503,545.85  (1,694,361.27)  42,226,241.95 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวางติดตงั่ ้  1,851,185.28  1,552,470.50  (2,784,139.23)  619,516.55 
อาคารระหวางกอสร้าง่ ่  40,456,153.18  51,592,035.58  (90,902,337.33)  1,146,156.70 
     รวม 296,707,788.97  188,589,175.25  (96,018,293.73)  389,278,670.49 
หกั คาเส่ือมราคาสะสม่         
อาคาร 11,835,181.56  8,399,874.14  -  20,235,055.70 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 45,365,267.12  8,540,686.22  (105,237.15)  53,800,716.19 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 8,860,138.00  1,992,311.40  (479.78)  10,851,969.62 
อุปกรณ์ติดตงั้ ไฟฟ้า 2,041,264.47  981,777.89  -  3,023,042.06 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 8,598,653.52  2,784,882.63  (292,838.61)  11,090,697.54 
เคร่ืองตกแตงสาํนกังาน่  3,383,748.37  1,806,015.30  (195,153.65)  4,994,610.02 
ยานพาหนะ 19,852,272.51  6,613,633.50  (1,694,126.28)  24,771,779.73 
     รวม 99,936,525.55  31,119,180.78  (2,287,835.47)  128,767,870.86 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 196,771,263.42      260,510,799.63 
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 บาท 
 งบดุลเฉพาะกจการิ  

 ยอดคงเหลือ  รายการเคล่ือนไหวระหวาง่ ปี  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 49  จาํนวนท่ีเพิมขึน่ ้   จาํนวนท่ีลดลง  ณ 31 ธ.ค. 50 
ราคาทุน        
ท่ีดิน 45,703,189.60  614,507.50  -  46,317,697.10 
อาคาร 64,193,395.71  94,398,814.74  -  158,592,210.45 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 64,490,616.28  17,192,572.45  (128,186.04)  81,555,002.69 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 14,317,803.62  2,027,630.69  (800.00)  16,344,634.31 
อุปกรณ์ติดตงัไฟฟ้า้  4,843,883.23  699,754.65  -  5,543,637.88 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 15,042,358.44  4,619,901.67  (205,801.19)  19,456,458.92 
เคร่ืองตกแตงสาํนกังาน่  5,866,428.19  10,332,168.34  (49,735.10)  16,148,861.43 
ยานพาหนะ 32,714,057.37  4,248,874.19  (937,361.27)  36,025,570.29 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวางติดตงั่ ้  1,851,185.28  1,552,470.50  (2,784,139.23)  619,516.55 
อาคารระหวางกอสร้าง่ ่  40,456,153.18  51,592,035.58  (90,902,337.33)  1,146,156.70 
     รวม 289,479,070.90  187,279,035.85  (95,008,360.16)  381,749,746.32 
หกั คาเส่ือมราคาสะสม่         
อาคาร 11,835,181.56  8,399,874.14  -  20,235,055.70 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 45,365,267.12  8,540,686.22  (105,237.15)  53,800,716.19 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 8,860,138.00  1,992,311.40  (479.78)  10,851,969.62 
อุปกรณ์ติดตงัไฟฟ้า้  2,041,264.47  981,777.89  -  3,023,042.06 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7,816,747.33  2,613,278.79  (194,637.37)  10,235,388.75 
เคร่ืองตกแตงสาํนกังาน่  3,065,239.34  1,793,936.01  (45,986.89)  4,813,188.46 
ยานพาหนะ 14,888,930.89  5,928,497.82  (937,128.28)  19,880,300.43 
     รวม 93,872,768.71  30,250,361.97  (1,283,469.47)  122,839,661.21 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 195,606,302.19      258,910,085.11 

   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัคาเส่ือมราคาทงัจาํนวนแลว้แตยงัคงใชง้านอยู่ ่ ่้  โดย

มีราคาทุน ดงัน้ี 
 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
อาคาร 649,824.95  649,824.95 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 34,372,337.49  34,372,337.49 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 7,328,836.17  7,328,836.17 
อุปกรณ์ติดตงัไฟฟ้า้  30,484.44  30,484.44 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5,073,964.99  4,692,837.42 
เคร่ืองตกแตงสาํนกังาน่  1,862,134.32  1,705,661.13 
ยานพาหนะ 12,641,565.45  9,073,565.45 
 รวม 61,959,147.81  57,853,547.05 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ท่ีดิน และอาคารของบริษทัมูลคาตามบญัชี่  จาํนวน 158.81  ลา้นบาท ได ้
 จดจาํนองเป็นหลักประกนวงเงินสินเช่ือรวม ั 52 ล้านบาท กบธนาคารพาณิชย์ในประเทศแหงหน่ึงั ่                 
 (ดูหมายเหตุ 13) 
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12. ท่ีดินท่ีไมไดใ้ชด้าํเนินงาน่  
  ท่ีดินท่ีไมไดใ้ชด้าํเนินงานแสด่ งตามราคาทุน 
  บริษทัซือท่ีดินมาเม่ือวนัท่ี้  29 ตุลาคม 2538 ตงัอยท่ีูตาํบลละหาร้ ่  อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง พืนท่ี้  

11-3-54 ไร่ จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไมไดใ้ชท่ี้ดินดงักลาวในการดาํเนินงานใด่ ่  ๆ อยรูะหวางดาํเนินการขาย่ ่  
 

13. เงินเบิกเกนบญัชีและิ เงินกยูมืระยะสั้ ้นจากสถาบนัการเงิน 
  เงินเบิกเกนบญัชีและเงินกยูมืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยิ ้ ้  

 บาท 

 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  

 2550  2549  2550  2549 

เงินเบิกเกนบญัชีิ  2,949,790.53  -  2,949,790.53  - 

ตวัสญัญาใชเ้งิน๋  20,000,000.00  -  20,000,000.00  - 

 รวม 22,949,790.53  -  22,949,790.53  - 

 
  บริษทัมีวงเงินสินเช่ือรวม 117 ลา้นบาท กบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแหงั ่  ซ่ึงประกอบดว้ย

วงเงินในรูปของตวัสญัญาใชเ้งิน๋  40 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้  MLR ตอปี่  วงเงินเบิกเกนิ
บญัชี 20 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้  MOR ตอปี่  วงเงินสญัญาคาํประกน้ ั  2 ลา้นบาท วงเงิน 
L/C และ T/R 10 ลา้นบาทและวงเงิน Forward  Contract 10 ลา้นบาท  

  เงินกขูา้งตน้คาํประกนโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทัในวงเงิน้ ั้ ่  52 ลา้นบาท 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือในรูปของตวัสญัญาใชเ้งินกบธนาคารพาณิชย ์๋ ั

แหงหน่ึง จาํนวน ่ 20 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย ้ 5.375% ตอปี ครบกาหนดวนัท่ี ่ ํ 24 มีนาคม 2551 
 

14. หนีสินตามสญัญาเชาซือ้ ้่  
  หนีสินตามสญัญาเชาซือ้ ้่  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกจการิ  
 2550  2549  2550  2549 
หน้ีสินตามสญัญาเชาซือ่ ้  1,445,241.00  -  1,118,250.00  - 
หกั  ดอกเบียรอตดับญัชี้  (81,008.02)  -  (62,300.02)  - 
 1,364,232.98  -  1,055,949.98  - 
หกั  สวนท่ีถึงกาหนดชาํระภายในหน่ึงปี่ ํ  (764,650.08)  -  (603,400.08)  - 
      สุทธิ 599,582.90  -  452,549.90  - 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีสญัญาเชาซือยานพาหนะ ่ ้ 2 ฉบบักบบริษทัในประเทศแหงหน่ึง ั ่

มูลคาตามสญัญา่  1,278,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ ่ ) ระยะเวลาผอนชาํระ ่ 24 งวด จายชาํระงวดละ ่
26,625.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ ่ ) 

  และบริษทัยอย่ มีสัญญาเชาซือยาน่ ้ พาหนะ 1 ฉบบักบบริษทัในประเทศแหงหน่ึง มูลคาตามสัญญาั ่ ่  
341,208.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ ่ ) ระยะเวลาผอนชาํระ ่ 24 งวด จายชาํระงวดละ ่ 14,217.00 บาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิม่ ่ ) 

  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเชาซือดงักลาวขา้งตน้ บริษทั่ ่้ และบริษทัยอย่ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้จาํกดตางๆ ท่ีกาหนดไวใ้นสญัญาดงักลาวั ่ ํ ่  

 
15. ทุนเรือนหุน้ 
   การเพิมทุนการจดัสรรหุน้เพิมทุน่ ่ และการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังท่ี ้ 1/2549 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 ท่ีประชุม
 ไดมี้มติอนุมติั เกยวกบการออกใบสาํคญัแสดงสิี่ ั ทธิและการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนตามรายละเอียด่
 ดงัน้ี 
  การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุน้สามญัโดยแบงออกเป็น้ ่  
   1. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุน้สามญัของบริษทัออกใหแ้กผูถื้อหุน้เดิม้ ่  

ประเภทของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ้ อีซ่ึน เพน้ท ์
จาํกด ั (มหาชน) ครังท่ี ้ 1 ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และเปล่ียนมือได ้

อาย ุ : 4 ปีนบัตงัแตวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ้ ่  
จาํนวน : 100,000,000 หนวย่  
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรใหแ้กผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏอยใูนสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ่ ่  
  ซ่ึงจะกาหนดภายหลัํ งจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน 
  คณะกรรมการกากบหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ํ ั ใน 
  อตัราสวน ่ 2 หุน้สามญัเดิม ตอใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน ่ 1 
  หนวย่  
ราคาเสนอขาย : 0 บาทตอหนวย่ ่  
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซือหุน้สามญัได ้่ ้ 1 หุน้  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่

ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทงันีใชสิ้ทธิครังแรก้ ้้
เม่ือ 30 มิถุนายน 2550 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 1 บาทตอหุน้่  
เง่ือนไขการปรับสิทธิ : เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกากบํ ั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าหนดํ  
ตลาดรอง : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์หงประเทศไทย่  
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 

   2. ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัจดัสรรให้แกกรรมการ ผูบ้ริหาร ้ ่ (ซ่ึงมิได้
ดาํรงตาํแหนงกรรมการ่ ) พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษทั 
ประเภทของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 
       

: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุน้สามญัของบริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์ ้
จาํกด ั (มหาชน) ครังท่ี ้ 1 ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และไมสามารถ่
โอนเปล่ียนมือได ้

อาย ุ : ไมเกน ่ ิ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จาํนวน : 7,000,000 หนวย่  
วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แกกรรมการ ผู ้บริหาร ่ (ซ่ึงมิได้ดํารงตําแหนง่

กรรมการ) พนกังานและท่ีปรึกษาของบริษทั ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกาหนด โดยคณะอนุกรรมการจดัสรรํ  

ราคาเสนอขาย : 0 บาทตอหนวย่ ่  
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซือหุน้สามญัได ้่ ้ 1 หุน้  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกมุภาพนัธ์และสิงหาคมของ  

แตละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ่  
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1 บาทตอหุน้่  
ตลาดรองของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกในครังนี เข้า่ ้ ้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์หงประเทศไทย่  

ตลาดรองของหุน้สามญั
ท่ีเกดจากการใชสิ้ทธิิ
ตามใบ สาํคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษทัจะนาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย 

 
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุน้สามญัขา้งตน้้ ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกากบํ ั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้กบผูมี้สิทธิดงักลาวั ์ ่  เม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2550 

   ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน ่ 107,000,000 หุน้ มูลคาท่ี่ ตราไว้
 หุ้นละ 1 บาท จากเดิม 200,000,000 หุ้น เป็น 307,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับสิทธิตามใบสาํคญัแสดง
 สิทธิท่ีจะออกให้ผูถื้อหุ้นเดิม 100,000,000 หุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกให้แกกรรมการ ่
 ผูบ้ริหาร (ซ่ึงมิไดด้าํรงตาํแหนงกรรมการ่ ) พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษทั 7,000,000 หุ้น บริษทั
 จดทะเบียนเพิมทุนกบกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี ่ ั 13 พฤศจิกายน 2549 
    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550 มีผูม้าใชสิ้ทธิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (EASON - ESOP) จาํนวน 

1,201,438 หนวย ่ ซือหุ้นสามญั ้ 1,201,438 หุ้น มูลคาหุ้นละ ่ 1 บาท คิดเป็นเงิน 1,201,438.00 บาท 
และบริษทัไดน้าํไปจดทะเบียนกบตลาดหลกัทรัพย ์โดยหุ้นเพิมทุนดงักลาวเริมทาํการซืั ่่ ่ ้อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยต์งัแตวนัท่ี ้ ่ 17 กนยายน ั 2550 เป็นตน้ไป  

 
-  
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    การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครังท่ี ้ ้ 2 งวดวนัท่ี 28 ธันวาคม 
2550 มีผูใ้ชสิ้ทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิ (EASON-W1) จาํนวน 7,500 หนวย ซือหุ้นสามญั ่ ้ 7,500 
หุ้น มูลคาหุ้่ นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 7,500.00 บาท และบริษัทได้นําไปจดทะเบียนกบตลาดั
หลกัทรัพย ์โดยหุ้นเพิมทุนดงักลาวเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยต์งัแตวนัท่ี ่ ่่ ่้ ้ 25 มกราคม 
2551 เป็นตน้ไป 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิ EASON-WI และ EASON-ESOP คงเหลือ
ทงั้ สิน้ จาํนวน 99,992,488 หนวย และ่ จาํนวน 5,798,562 หนวย่  ตามลาํดบั 

    
16. สาํรองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดซ่ึงกาหนดให้บริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายดว้ยจาํนวนั ํ
เงินไมนอ้ยกวาร้อยละ่ ่  5 ของกาไรสุทธิประจาํปีจนกวาสาํรองนีจะมียอดเทากบร้อยละํ ่ ่ ั้  10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองดงักลาวจะนาํไปจายเป็นเงินปันผลไมได้่ ่ ่  

 
17. การจดัสรรกาไรสะสมํ  

บริษทั 
  ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2550  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2550  มีมติใหจ้ายเงินปันผลใน่

อตัราหุน้ละ 0.17 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2549 ใหแ้กผูถื้อหุน้ของบริษทัตามราย่ ช่ือท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2550 จาํนวน 200,000,000 หุน้ จาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท  
  ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2549 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2549 มีมติใหจ้ายเงินปันผลใน่
อตัราหุน้ละ 0.20 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2548 ใหแ้กผูถื้อหุน้ของบริษทัตามรายช่ือท่ีปรากฏใน่
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2549 จาํนวน 200,000,000 หุน้ จาํนวนเงิน 40  ลา้น
บาท  

 บริษทัยอย่   
  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัประจาํปี ครังท่ี ้ 1/2550 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2550 อนุมติัใหจ้ายเงินปั่ นผล 
 แกผูถื้อหุน้จากกาไรสะสมท่ียงัไมไดจ้ดัสรร ประจาํปี ่ ํ ่ 2549 ในอตัราหุน้ละ 1,500.00 บาท จาํนวน 20,000 
 หุน้ คิดเป็นเงิน 30 ลา้นบาท 
   ตามมติท่ีประชุมวิสามญัประจาํปี ครังท่ี้  1/2549  เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2549 อนุมติัให้จายเงิน่  

ปันผลแกผูถื้อหุ้นจากกาไรสะสมท่ี่ ํ ยงัไมไดจ้ดัสรรประจาํปี ่ 2548 ในอตัราหุ้นละ 1,000.00 บาท จาํนวน 
20,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 20 ลา้นบาท 
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18. กาไรตอหุน้ํ ่  
  กาไรตอหุ้นขนัพืนฐานและกาไรตอหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาไรสุทธิสําหรับงวดด้วยํ ่ ํ ่ ํ้ ้

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถวงนาํหนกัที่ออกและเรียกชาํระแลว้ใน่ ้ ระหวา่งปีรวมผลกระทบของหุน้สามญั     
เทียบเทาปรับลด่  ดงัน้ี 
 งบกาไรขาดทุนรวมํ   งบกาไรขาดทุนเฉพาะํ กจการิ  

 2550  2549  2550  2549  
(ปรับปรุงใหม่) 

กาไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั ํ (บาท) 49,322,056.46  59,212,075.56  59,616,219.34  60,672,509.76 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถวงนาํหนกั ่ ้ (หุน้) 200,404,950  200,000,000  200,404,950  200,000,000 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถวงนาํหนกัท่ีกจการ่ ิ้         
 ตอ้งออกใหต้ามสิทธิ (หุน้) 72,589,562  -  72,589,562  - 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีสมมติวาออกใน่        
 มูลคายติุธรรม ่ (หุน้) (29,507,952) - (29,507,952) - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถวงนาํหนกั่ ้         
 รวมหุน้สามญัเทียบเทาปรับลด ่ (หุน้) 243,486,560  200,000,000  243,486,560  200,000,000 

กาไรตอหุน้ขนัพืนฐาน ํ ่ ้ ้ (บาทตอหุน้่ )        
 กาไรสุทธิํ  0.25  0.30  0.30  0.30 

กาไรตอหุน้ปรับํ ่ ลด (บาทตอหุน้่ )        
 กาไรสุทธิํ  0.20  -  0.24  - 

 
19. เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน้  

  บริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังานสาํหรับพนกังานประจาํทงัหมดของบริษทัตามความ้ ้้
ในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ้  พ.ศ. 2530 โดยเขา้รวมในกองทุนจดทะเบียนประเภท่ หลาย
นายจา้ง ช่ือกองทุนสาํรองเลียงชีพ้  สวสัดิการพฒันา ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

  พนกังานและบริษทัจายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการนีในอตัราร้อยละของ่ ้
เงินเดือนของพนกังานแตละคนโดยคิดตามระยะเวลาการทาํงาน่  พนกังานจะไดรั้บสวนท่ีบริษทัสมทบตาม่
ระเบียบและขอ้บงัคบัของกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบบริษทัั   

  บริษทัจายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับ่ ้ แตละ่ ปีสินสุดวนัท่ี้  31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 
เป็นจาํนวนเงิน 1,447,833.00 บาท และ 1,218,317.00 บาท ตามลาํดบั  
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20. ภาระผกูพนัและหนีสินท่ีอาจเกดขึน้ ิ ้  
  20.1 ภาระผกูพนัเกยวกบสญัญาเชาและี่ ั ่ สญัญาบริการระยะยาว 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัและบริษทัยอย่ มีภาระผกูพนัตามสัญญาเชา่ และสัญญาบริการ
กบบริษทัท่ีเกยวขอ้งกนั ี่ ั โดยมีระยะเวลา 1 - 3 ปี บริษทัและบริษทัยอย่ ต้องจายชาํระคาเชาและ่ ่ ่
คา่ บริการรวมเดือนละ 541,620.40 บาท ซ่ึงจะตอ้งจายในอนาคต ดงัตอไปนี่ ่ ้  

 บาท 
จายชาํระภายใน่  :  
 1 ปี 5,759,328.00 
 2 ถึง 3 ปี 2,595,594.00 

  
  20.2 ภาระผกูพนัเกยวกบี่ ั สญัญาความชวยเหลือทางเทคนิค่  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัยอยมีภาระผกูพนัเกยวกบสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค่ ี่ ั ่
ดงัน้ี 

   20.2.1 บริษทัยอย่ ไดมี้การทาํสญัญาท่ีจะจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคกบ บริษทั บีเอเอส่ ่ ่ ั
เอฟ โคทติงส์้  เจแปน จาํกด ั (ญ่ีปุ่น) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกยวขอ้งกนี่ ั   เพื่อไดรั้บบริการเกยวกบความี่ ั
ชวยเหลือทางดา้นเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์โดยจะจายคาใช้จายตามบริกา่ ่ ่ ่ รท่ี
ไดรั้บตามอตัราท่ีกาหนดไว ้สญัญามีอาย ุํ 1 ปี สญัญาจะมีผลบงัคบัใชทุ้กปีจนกวาจะมีการบอกเลิก่  

   20.2.2 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2550 บริษทัยอย่ ไดท้าํสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค่ เกยวกบี่ ั  
การใชสิ้ทธิในการจาํหนายสินคา้และการบริหารจดัการ่ กบับริษทัและ Watson Standard Asia Inc. 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกยวขอ้งกนดงันีี่ ั ้  

  1. บริษทัยอย่ ไดท้าํสัญญาการไดรั้บการชวยเหลือทางเทคนิคเกยวกบการผลิตผลิตภณัฑ์่ ี่ ั
และการใชสิ้ทธิในการจาํหนายสินคา้กบ่ ั บริษทัและ Watson Standard Asia Inc. ซ่ึง
บริษทัยอย่ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและระยะเวลาของสัญญา มีผลใชบ้งัคบัตงัแตวนัท่ี ้ ่
4 มิถุนายน 2550 โดยบริษทัยอย่ ไมตอ้งจายชาํระคาสิทธิดงักลาว่ ่ ่ ่  

    2. บริษทัยอย่ ไดท้าํสัญญาเพ่ือการบริหารจดัการ เกยวกบขอ้มูลตางๆ กบบริษทั ซ่ึงบริษทัี่ ั ่ ั
ยอย่ จะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาและตอ้งจายชาํระคาบริหารจดัการดงักลาวในอตัราร้อยละ่ ่ ่  
4 ของยอดขายสุทธิหรือขนัตํ่าปีละ ้ 1,200,000.00 บาท 

 
  20.3 ภาระผกูพนัเกยวกบรายจายฝ่ายี่ ั ่ ทุน 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาการจา้งเกยวกบงานปรับปรุงอาคาร ี่ ั

  จาํนวนเงิน 823,137.78 บาท 
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  20.4 ภาระคาํประกน้ ั  
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีหนงัสือคาํประกนซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทั้ ั

  จาํนวนเงิน 1,500,000.00 บาท เพื่อคาํประกนการใชไ้ฟฟ้าของบริษทั้ ั   
 
  20.5 อ่ืนๆ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจายชาํระคา่ ่ หุน้ของเงินลงทุนในบริษทัท่ี

เกยวขอ้งกนสองแหงจาํนวี่ ั ่ น 32,784,300.00 บาท และจาํนวน 1,240,000 เหรียญดอลลาร์่ สหรัฐ 
 
21. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 21.1 นโยบายการบญัชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วิธีการท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละ 

คาใชจ้ายท่ีเกยวกบสินทรัพยแ์ละหนีสิ่ ่ ี่ ั ้ นทางการเงินแตละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ่
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 21.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เกดจากการท่ีลูกคา้หรือคูสญัญาไมสามารถปฏิบติัตามขอ้ิ ่ ่ กาหนดํ

ในสญัญาท่ีทาํไวก้บบริษทัั  ซ่ึงอาจกอใหเ้กดความเสียหายแกบริษั่ ่ิ ทได ้
 21.3 ความเส่ียงเกยวกบอตัราดอกเบียี่ ั ้  

  ความเส่ียงเกยวกบอตัราดอกเบียเกดจากอตัราดอกเบียจะเปล่ียนแปลงไปี่ ั ิ้ ้  ซ่ึงอาจกอใหเ้กดผล่ ิ
 กระทบแกหนีสินทางการเงินของบริษทัได้่ ้  

 21.4 ประมาณการมูลคายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน่  
   บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัตอไปนี่ ้  ในการประมาณราคายตุิธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
   เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหนีการคา้มีราคายติุธรรมเทากบราคาตามบญัชี้ ่ ั

โดยประมาณ 
   เงินเบิกเกนบญัชีและเงินกยูมืระยะสนัจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียลอยตวัราคายติุธรรมิ ้ ้ ้

ถือตามราคาตามบญัชี 
  เจา้หนีการคา้ราคาตามบญัชีมีจาํนวนเทากบราคายติุธรรมโดยประมาณ้ ่ ั  
  สาํหรับหนีสินตามสญัญาเชาซือท่ีใชอ้ตัราดอกเบียแบบคงท่ีบริษทัไมสามารถประมาณราคา้ ้ ้่ ่
ยติุธรรมไดเ้น่ืองจากไมมีขอ้มูลท่ีเพียงพอ่  
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22. การจาํแนกขอ้มูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร์่  
  บริษทัและบริษทัยอยมีรายไดห้ลกัจากสวนงานผลิตสีอุตสาหกรรมท่ีใชก้บผลิตภณัฑต์าง่ ่ ั ่  ๆ ซ่ึงโดย

สวนใหญแลว้่ ่ บริษทัดาํเนินธุรกจในสวนงานภูมิศาสตร์เดียวกนและมีสวนงานตามผลิตภณัฑ์ิ ่ ั ่  ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 กลุมยานยนต์่   กลุมสีอุตสาหกรรมอ่ืน่   รวม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
รายไดจ้ากการขาย 541,189  504,795  152,837  146,511  694,026  651,306 
ตน้ทุนและคาใชจ้าย่ ่  479,988  439,508  144,718  136,010  624,706  575,518 
กาไรจากการดาํเนินงานํ  61,201  65,287  8,119  10,501  69,320  75,788 
ดอกเบียรับ้          1,012  3,929 
เงินปันผลรับ         -  1,470 
รายไดอ่ื้น         3,409  5,385 
ดอกเบียจาย้ ่          (436)  (510) 
ภาษีเงินได ้         (19,841)  (23,087) 
กาไรสุทธิสวนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สวนนอ้ยํ ่ ่          (4,142)  (5,652) 
กาไรสุทธิํ          49,322  59,212 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 47,959  41,371  15,325  4,838  62,883  52,788 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สวนกลาง่          195,862  101,676 
อาคารและอุปกรณ์ระหวางกอสร้าง่ ่          1,766  42,307 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์รวม         260,511  196,771 

 
23. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

  เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเกยวกบการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัี่ ั
ยอย ในงบการเงินเฉพาะบริษทัจากวิธีสวนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี ่ ่
26/2549 เร่ืองการปฏิบติัตามวิธีการบญัชีเกยวกบมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี ี่ ั 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการ
บญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอยลงวนัท่ี ่ 11 ตุลาคม 2549 โดยบริษทัไดท้าํการปรับปรุงยอ้นหลงัในงบ
การเงินเฉพาะบริษทัในปีกอนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ เสมือนวาบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ ่ ่ ยในงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ดว้ยวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักลาวมีผลทาํใหใ้นงบ่
ดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษทัยอยลดลงจาํนวน ่ 14.66 ลา้นบาท และกาไรํ
สะสมตน้งวดลดลงจาํนวน 16.13 ลา้นบาท ในงบกาไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสําหรับปีสิํ ้นสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2549 กาไรสุทธิเพิมขึนจาํนวน ํ ่ ้ 1.47 ลา้นบาท  
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24. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 
  1. ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังท่ี ้ 7/2550 เม่ือวนัท่ี 27 กนยายน ั 2550 ไดมี้มติใหเ้พิม่

สดัสวนการลงทุนในบริษทั ออริจิน่  มิก ิ (ประเทศไทย) จาํกด ั  โดยบริษทักาหนดความรวมมือทางการคา้กบํ ่ ั
บริษทั ออริจิน มิก ิ (ประเทศไทย) จาํกด ั ดงัน้ี 

    ก) บริษทัจะซือหุน้สามญัเพื่อเพิมสดัสวนการลงทุนใน ้ ่ ่ บริษทั ออริจิน มิก ิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ตามมูลคาทางบญัชี ณ วนัท่ี ่ 30 กนยายนั  2550 จาํนวน 90,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 364.27 
บาท โดยชาํระคาหุน้่ เป็นจาํนวนเงิน 32.78 ลา้นบาท ในวนัท่ี 31 มกราคม 2551 ทาํให้
บริษทัถือหุน้จากเดิม 29,400 หุน้ เป็น 119,400 หุน้ สดัสวนการลงทุน่ เปล่ียนจากอตัราร้อย
ละ 9.8 เป็นอตัราร้อยละ 39.8 

   ข) บริษทัจะขายเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วตัถุดิบ และงานระหวางทาํท่ี่ ใชใ้น
สายการผลิตสีพนพลาสติกให ้่ บริษทั ออริจิน มิก ิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในราคาไมตํ่ากว่ ่
มูลคาทางบญัชี ณ วนัท่ี ่ 31 ธนัวาคม 2550 เป็นจาํนวนเงิน 63.36 ลา้นบาท ทงันีไดส้งมอบ้ ้ ่
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วตัถุดิบ และงานระหวางทาํทงัหมดแลว้่ ้  ในเดือนมกราคม 
2551 

      จากการดาํเนินการขา้งตน้แลว้บริษทั ออริจิน มิก ิ (ประเทศไทย) จาํกด ไดจ้ดั
ทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัใหมเป็น บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกด ่ ั กบกระทรวงพาณิชย ์ั
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2551 

    ตามความรวมมือดงักลาว เป็นผลให้บริษทัมีการยกเลิกสวนงาน่ ่ ่ ยอย่ ของสายการผลิตสีพน่
 พลาสติก ซ่ึงสวนงานนีในปัจจุบนัมีรายไดร้วม ่ ้ 188.02 ลา้นบาท และคาใชจ้ายรวม ่ ่ 168.59 ลา้นบาท 

   2. ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังท่ี ้ 8/2550 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 บริษทัไดจ้ดัตงั้
บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์ จาํกด ั ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงตามบนัทึกขอ้ตกลงรวมคา้่ ในประเทศเวียดนาม
บริษทัลงทุนดว้ยเงินจาํนวน 1,240,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นอตัราร้อยละ ่ 62 ของทุนจดทะเบียน
เริมแรกทงัหมด่ ้  โดยเรียกชาํระคาหุน้แลว้จาํนวน ่ 310,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เม่ือวนัท่ี ่ 4 มกราคม 2551 

 
25. การอนุมติังบการเงิน 

  งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี้  29 กมุภาพนัธ์ 2551 
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