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สาสารรจากประธานจากประธาน  

  
 
 

 
 
 
 
 ปีทีผ่า่นมานบัเป็นปีทีท่ ัว่โลกไดร้บัความเสยีหายทางเศรษฐกจิที่
รุนแรงทีส่ดุครัง้หน่ึงในประวตัศิาสตร ์ ผมหวงัวา่ในปี 2553  เศรษฐกจิจะเริม่
กลบัฟ้ืนขึน้มาอกีครัง้  ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลาอกีสกัระยะหน่ึงในการจดั
ระเบยีบ  กฏเกณฑค์วามยุตธิรรมทางการเงนิและการคา้ระหวา่งประเทศใน
โลกโดยเฉพาะแถบอเมรกิาและยโุรป  แมป้ระเทศไทยของเราจะไมไ่ดร้บั
ผลกระทบจากวกิฤตการณ์ครัง้น้ีมากนกั  แต่เรากม็แีรงกดดนัจากปญัหาดา้น
การเมอืง  ทาํใหไ้มส่ามารถกา้วสูก่ารแขง่ขนัของโลกไดด้เีทา่ทีค่วรทัง้ที่
ประเทศไทยมศีกัยภาพสงู  อกีทัง้นานาประเทศต่างใหค้วามสนใจเขา้มา
ลงทุนอยา่งมาก  แต่อยา่งไรกต็ามผมขอเป็นกาํลงัใจใหก้บัทุกทา่นและหวงั
วา่ทุกสิง่ทุกอยา่งจะดขีึน้ในเรว็วนั  
             

 บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัในการสรา้ง
ความรว่มมอืและความสามคัคใีนองคก์รมาโดยตลอด      นอกเหนือจากการ 
พฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการขยายกจิการของบรษิทั และถงึแมใ้นปี 2552 ทีผ่า่นมาจะเป็นปีทีเ่ศรษฐกจิมี
ปญัหาทัว่โลก  แต่บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั  โดยไดก่้อสรา้งโรงงานผลติสี
อุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในประเทศเวยีดนามไดอ้ยา่งทนัท ี 
โดยเฉพาะสสีาํหรบัชิน้สว่นยานยนต ์  ชิน้สว่นพลาสตกิ และสเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์  นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาส
ในการทาํตลาดของระบบน้ําดืม่ในประเทศ  จงึจดัตัง้บรษิทัยอ่ยขึน้เพือ่จาํหน่ายและใหบ้รกิารเครือ่งกรองน้ําทีม่คีุณภาพสงู
ของโลกจากประเทศเกาหล ี ซึง่ไดเ้ริม่ดาํเนินงานตัง้แต่เดอืนสงิหาคมปีทีแ่ลว้   
 

สดุทา้ยน้ีผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการ  คณะผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัทุกท่านทีไ่ดร้่วมมอืร่วมแรงในการ
ทาํใหบ้รษิทัดาํเนินกจิการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเกดิประสทิธผิลทีด่ ี ซึง่ทาํใหผ้มมคีวามมัน่ใจวา่ทมีงานและแนว
ทางการดาํเนินงานของบรษิทัจะสามารถทาํใหธุ้รกจิเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงต่อไป  และขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดใ้ห้
ความไวว้างใจและสนบัสนุนกจิการของบรษิทัอยา่งต่อเน่ืองเสมอมา 
 

“บริษทัได้ให้ความสาํคญัในการสร้างความร่วมมือและความสามคัคี 
ในองคก์รมาโดยตลอด  นอกเหนือจากการพฒันาบคุคลากร 

อย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรบัการขยายกิจการ” 
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คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการบริษทั  

นายสนัน่  เอกแสงกลุ  อาย ุ55 ปี 

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

   ปี 2545 – 2548 ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
การถือหุ้น หุน้สามญั 966,000 หุน้  

 

 

นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกลุ  อาย ุ53 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศึกษา ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  XMBA บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2549 

ประสบการณ์ ปจัจุบนั ประธานกติตมิศกัดิก์ลุม่อุตสาหกรรมเคม ีสภาอุตสาหกรรมแหง่ 
  ประเทศไทย  นายกสมาคมผูผ้ลติสไีทย   ปี 2539 – ปจัจุบนั  

กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั นอฟ (ประเทศ ไทย) จาํกดั   ปี 2549 – ปจัจุบนั   
ทีป่รกึษาฝา่ยวชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหุ้น หุน้สามญั 5,184,000 หุน้   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิRO 800,000 หน่วย   
คูส่มรส : หุน้สามญั 560,000 หุน้   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิRO 280,000 หน่วย 

นายสนิท  เอกแสงกลุ  อาย ุ52 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศึกษา ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  Mini MBA มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์ บรหิารธุรกจิบณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์ ปจัจุบนั  กรรมการบรษิทั ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั  กรรมการบรษิทั อซีึน่ 

อุไร เพน้ท ์จาํกดั  กรรมการผูจ้ดัการ ไบรท ์บล ูวอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
 เลขาธกิารสมาคมนกัเรยีนเก่าบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี)  ปี 2525 – 
2549 กรรมการบรษิทั อนิโคท (ประเทศไทย) จาํกดั   
ปี 2521 – 2549 กรรมการบรษิทั เอกแสง (1978) จาํกดั 

การถือหุ้น หุน้สามญั 510,000 หุน้   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิRO 1,320,000 หน่วย 
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท  

นายวิชยั  เอกแสงกลุ  อาย ุ46 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศึกษา ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  วทิยาศาสตร ์
  มหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประสบการณ์ ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ปี 2547 – ปจัจุบนั  

กรรมการบรษิทั เอกแสง โฮลดิง้ส ์จาํกดั   ปี 2546 – 2549 กรรมการบรษิทั 
เอกแสง (1978) จาํกดั  ปี 2528 – 2531 อาจารยพ์เิศษภาควชิาเคม ี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การถือหุ้น หุน้สามญั 4,760,000 หุน้   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิRO 800,000 หน่วย   
คูส่มรส : หุน้สามญั 54,678 หุน้  

 

 

นางสาวสิรินันท ์ เอกแสงกลุ  อาย ุ45 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
การศึกษา ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  Mini MBA มหาวทิยาลยั 
  เกษตรศาสตร ์
ประสบการณ์ ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ปี 2547 – ปจัจุบนั  

กรรมการบรษิทั เอกแสง โฮลดิง้ส ์จาํกดั  ปี 2546 – 2549 กรรมการบรษิทั  
เอกแสง (1978) จาํกดั 

การถือหุ้น หุน้สามญั 4,760,000 หุน้   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิRO 800,000 หน่วย 

นางพิสมยั  บุณยเกียรติ  อาย ุ64 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ประกาศนียบตัรการ

จดัการดา้นการตลาด  สถาบนั International Labour Organization (ILO) 
ประเทศอติาล ี ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  
ประกาศนียบตัร Director Certification Program 

ประสบการณ์ ปี 2548 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั ดคีอน จาํกดั (มหาชน)  

   ปี 2543 – ปจัจบุนั ประธานสถาบนัคลืน่ลกูใหม ่คอนซลัแตนท ์ ปี 2547 –  
ปจัจุบนั ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลจงัหวดันนทบุร ีแผนกคดเียาวชนและ 
ครอบครวั  ปี 2542 – 2543 ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน 
บรษิทั ไบโอไฟล ์จาํกดั 

การถือหุ้น ไมม่ ี
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คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท  

นายวิเทียน  นิลดาํ  อาย ุ67 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  Mini MBA บรหิารธุรกจิ   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2547 – ปจัจุบนั รองประธานสภามนตร ีสภาสมาคมวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย  ปี 2545 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษากลุม่การพมิพ ์
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  ปี 2552 - ปจัจุบนั กรรมการสภาวชิาชพี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การถือหุ้น หุน้สามญั 200,000 หุน้  

 

 

นายเจน  วองอิสริยะกลุ  อาย ุ56 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ   
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ ปี 2526 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั วนิเนอรก์รุ๊ป เอน็เตอรไ์พรส ์ 

จาํกดั  ปี 2547 – ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั สปา โอเวชัน่ จาํกดั   ปจัจุบนั 
กรรมการ บรษิทั ผลติภณัฑน์วตักรรมจามจุร ี จาํกดั  ปจัจุบนั กรรมการที่
ปรกึษาสมาคมนิสติเก่าจุฬาฯ 

การถือหุ้น ไมม่ ี

นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  อาย ุ51 ปี 

 
ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 
การศึกษา XMBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ประกาศนียบตัร Director Certification  

Program  วทิยาลยัการเมอืงการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ที ่9   
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่8 

ประสบการณ์ ปี 2544 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย)  
จาํกดั  ปี 2529 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบบรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย)  
จาํกดั (มหาชน)  ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบบรษิทั โรงพยาบาลลาดพรา้ว  
จาํกดั (มหาชน)  ปี 2545 – 2548 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ไออซี ี 
อนิเตอรเ์น็ต จาํกดั  ปี 2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่ 
แนล เอน็จเินียริง่ จาํกดั (มหาชน) 

การถือหุ้น หุน้สามญั 70,000 หุน้ 



 

คณะผ ูบ้รหิารคณะผ ูบ้รหิาร  

นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
นายสนิท  เอกแสงกลุ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
นายมํา่  อรรณพพงศ ์

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกลุ  
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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คณะผ ูบ้รหิารคณะผ ูบ้รหิาร  

นางสาวสิรินันท ์ เอกแสงกลุ 
 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

  
นางสาวศิริภรณ์  ชูเชิด 

 

ผูจ้ดัการฝา่ยผลติภณัฑ ์

 
นางสว่างจิตต ์ เลาหะโรจนพนัธ ์
 

ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละสาํนกังาน 
 

 
นางวิไลวรรณ  มิตรภานนท ์

 

ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ 
 

   
นางสาวพรรณพิมล  บญุญภิญโญ 

 

ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 

 

 
นายนรภทัร  วิจิตรจินดา 
 

ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
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 บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑส์พีน่รถจกัรยานยนตค์ณุภาพสงูภายใตเ้ทคโนโลยขีอง BASF ประเทศเยอรมนันี ซึง่ทาํใหล้กูคา้

สามารถเลอืกใชส้คีุณภาพสงูของบรษิทัทดแทนการนําเขา้จากต่างประเทศ  รวมถงึพฒันาหมกึพมิพก์ลุม่บรรจภุณัฑส์าํหรบั
ฝาเกลยีวอลมูเินียมและหมกึพมิพส์าํหรบัชิน้งานในระบบ UV เพือ่สง่ออกไปยงัลกูคา้ในกลุม่ประเทศอาเซยีน  ตลอดจน
สามารถผลติหมกึพมิพ ์ UV สาํหรบังานพมิพบ์นพลาสตกิภายใตเ้ทคโนโลยขีอง INX Corporation Ink Limited ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่บรษิทัเป็นผูผ้ลติหมกึพมิพ ์ UV ไดเ้ป็นรายแรกและรายเดยีวในประเทศไทย  ทาํใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั
ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากยิง่ขึน้ 
 

 ในปี 2552 บรษิทัไดเ้ริม่ผลติสนิคา้และสง่มอบใหแ้ก่บรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั (“BTL”) เพือ่จดัจาํหน่ายไปยงัลกูคา้
ผูผ้ลติชิน้สว่นรถจกัรยานยนตแ์ละประเทศในภมูภิาคอาเซยีนตามสญัญาความรว่มมอืทางธุรกจิ (Toll Manufacturing 
Agreement)  รวมถงึบรษิทัไดจ้าํหน่ายสนิทรพัยข์องบรษิทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (“NTL”) ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูลกูคา้ 
การตลาดสพีน่รถจกัรยานยนต ์คดิเป็นมลูคา่รวม 49.65 ลา้นบาท (ราคาตามมลูคา่บญัช ีณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551)  เพือ่
โอกาสในการผลติสอุีตสาหกรรมอื่น  ทัง้น้ี BASF Coatings AG ประเทศเยอรมนีไดมุ้ง่หวงัใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางดา้น
การผลติ เพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิสารเคลอืบ (Coatings) ในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมอื่นใน
ภมูภิาคอาเซยีน 

บรษิทัไดเ้พิม่สดัสว่นการลงทุนใน NTL โดยซือ้หุน้สามญัจาก บรษิทั บเีอเอสเอฟ โค๊ตติง้ เจแปน จาํกดั ประเทศญีปุ่น่ 
(“BCJ”)  จาํนวน 8,000 หุน้  (คดิเป็นรอ้ยละ 40)  มลูคา่ 17.48 ลา้นบาท  และบรษิทั มกิ ิแอนด ์โค. จาํกดั ประเทศญีปุ่น่ 
(“MIKI”) จาํนวน 1,800 หุน้  (คดิเป็นรอ้ยละ 9) มลูคา่ 5.2 ลา้นบาท  ทาํใหบ้รษิทัถอืหุน้ใน NTL รวมทัง้สิน้จาํนวน 19,996 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของ NTL  ปจัจุบนับรษิทัคงอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัพนัธมติรเพือ่สรา้ง
ความรว่มมอืและดาํเนินธุรกจิ NTL ต่อไป 
 

 ในเดอืนมถุินายน 2552 บรษิทัไดเ้พิม่การลงทุนในประเทศเวยีดนามโดยเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั อซีึน่ อุไร เพน้ท ์ จาํกดั 
(“EUP”) จากเดมิจาํนวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เป็น 4 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  การเพิม่ทนุครัง้น้ีเป็นการเพิม่ทุนตามสดัสว่นของผู้
ถอืหุน้จงึทาํใหบ้รษิทัถอืหุน้ใน EUP รอ้ยละ 62 คงเดมิ  และคดิเป็นมลูคา่การลงทุนเพิม่จาํนวน 1.24 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
ปจัจุบนั EUP คงอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งอาคารผลติซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็และสามารถดาํเนินการผลติไดภ้ายในไตรมาสที ่1 ปี 
2553 

นอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั ไบรท ์บล ูวอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“BBW”) เพือ่ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายและใหบ้รกิาร
เครือ่งกรองน้ําและเครือ่งกรองอากาศ  เน่ืองจากบรษิทัเลง็เหน็วา่ผูบ้รโิภคในปจัจุบนัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดแูลรกัษา
สขุภาพดว้ยการดืม่น้ําทีส่ะอาดและมปีระโยชน์ต่อรา่งกาย  บรษิทัจงึศกึษาขอ้มลูและวางแผนดา้นการตลาดรว่มกบัทมีงานทีม่ ี
ประสบการณ์ในธรุกจิน้ําดืม่ยาวนานกวา่ 10 ปี ทาํใหป้จัจุบนั BBW มลีกูคา้ประมาณ 2,000 ราย และมเีป้าหมายในการขยาย
ฐานลกูคา้ไปสูก่ลุม่องคก์รทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  โดยอาศยัจุดแขง็ของผลติภณัฑแ์ละการจดัจาํหน่ายทีแ่ขง็แกรง่     

BBW จดัตัง้ดว้ยทุนจดทะเบยีนจาํนวน 35 ลา้นบาท  บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 รว่มกบักลุม่ผูถ้อืหุน้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

 
 ในเดอืนสงิหาคม 2552 บรษิทัเพิม่สดัสว่นการลงทนุในบรษิทั ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (“OEP”)  ซึง่มฐีานะเป็นบรษิทัรว่ม  

โดยซือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน 600 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.2) รวมมลูคา่ 6 หมืน่บาท  ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน OEP 
เพิม่ขึน้จากเดมิจาํนวน 129,400 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 39.8) เป็นจาํนวนทัง้สิน้ 120,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 40) ของทุนจด
ทะเบยีน 

 
 

ผผลลการดาํเนนิงานการดาํเนนิงานโดยสรปุโดยสรปุ   
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 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 3/2551 เมือ่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2551 มมีตใิหบ้รษิทัดาํเนินโครงการซือ้หุน้คนืเพือ่การ

บรหิารการเงนิ จาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่ 9 กรกฎาคม 2551 (ไมเ่กนิ 20,342,018 
หุน้)  โดยบรษิทัไดซ้ือ้หุน้คนืระหวา่งวนัที ่28 สงิหาคม 2551 – 28 กุมภาพนัธ ์2552  รวมจาํนวน 20,182,600 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 9.92  รวมมลูคา่ 39.58 ลา้นบาท 

 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552  บรษิทัมทีุนชาํระแลว้จาํนวน 219,931,904 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 219,931,904 หุน้ มลู

คา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  และมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืจาํนวน 87,068,084 หน่วย แบง่เป็นใบสาํคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อื
หุน้เดมิ จาํนวน 86,047,538 หน่วย และใบสาํคญัแสดงสทิธขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
พนกังาน และทีป่รกึษาของบรษิทั จาํนวน 1,020,546 หน่วย 

 
 ในปี 2552 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 685.13 ลา้นบาท ซึง่แบ่งเป็นสดัสว่นรายไดจ้ากการขายและรบัจา้งผลติสกีลุ่มยานยนต์

รอ้ยละ 63.51 สดัส่วนรายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายสกีลุ่มอุตสาหกรรมอื่นรอ้ยละ 24.58 และสดัส่วนรายไดจ้ากการขาย
และบรกิารสว่นงานอื่นรอ้ยละ 0.80 บรษิทัมกีําไรจากการดาํเนินงาน 7.56 ลา้นบาทลดลงจากปี 2551 จาํนวน 25.27 ลา้น
บาท เน่ืองจากปี 2552 บรษิทัมกีารลงทุนเพิม่ขึน้ในธุรกจิอื่น ทําใหเ้กดิส่วนงานอื่นเพิม่ขึน้ ซึง่อยู่ระหวา่งการลงทุนในช่วง
เริม่ต้นยงัมคี่าใชจ้่ายสูงกว่ารายได ้และบรษิทัเริม่ความร่วมมอืกบักลุ่มบรษิทั BASF โดยทําสญัญารบัจา้งผลติสนิคา้กลุ่มสี
ยานยนต์กบับรษิทั บเีอเอสเอฟ (ประเทศไทย) ทําใหโ้ครงสรา้งรายไดท้ีผ่ลติเพือ่จําหน่ายเปลีย่นเป็นรายไดร้บัจา้งผลติ จาก
การเริม่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทําให ้รายได้จากการขายและรบัจา้งลดลง แต่มรีายไดจ้ากการจําหน่ายฐานขอ้มูลลูกคา้และ
การตลาดจาํนวน 49.65 ลา้นบาทเพิม่ขึน้มาชดเชย ทาํใหภ้าพรวมบรษิทัมกีาํไรสทุธริวมสงูกวา่ปีก่อน 
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ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน
Financial Hilights

หน่วย
Unit

2550
2007

2551
2008

2552
2009

สนิทรพัยร์วม
Total assets

ลา้นบาท
M.Baht

662.58 707.26 669.76 

หน้ีสนิรวม
Total liabilities

ลา้นบาท
M.Baht

230.42 261.46 190.06 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม
Total shareholders equity

ลา้นบาท
M.Baht

432.16 445.80 479.70 

รายไดร้วม
Total revenues

ลา้นบาท
M.Baht

698.45 692.68 685.13 

กําไรสทุธริวม
Net profit

ลา้นบาท
M.Baht

53.46 47.36 65.37 

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บรษิทัแม)่
Basic earning per share (parent company)

บาท/หุน้
Baht/share

0.250                 0.222                 0.264                 

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บรษิทัแม)่
Diluted earning per share (parent company)

บาท/หุน้
Baht/share

0.200                 0.176                 0.226                 

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้
Book value per share

บาท/หุน้
Baht/share

2.156                 2.233                 2.376                 
 

อตัราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio

หน่วย
Unit

2550
2007

2551
2008

2552
2009

อตัรากําไรสทุธิ
Net profit margin

% 7.65% 6.84% 9.54%

อตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้
Return on equity

% 12.53% 10.79% 14.13%

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
Return on asset

% 8.65% 6.92% 9.49%

หุน้สามญัทีอ่อกและชําระแลว้
Registered share capital

ลา้นหุน้
M.shares

201.21 204.36 219.93 
 

 
 

 

ส
ินท
รัพ
ย์ร
วม

 (
ล
บ.

)
To
ta
l a
ss
et
s 
(m

.B
ah
t)
, 6
6
2
.5
8
 

ส
ินท
รัพ
ย์ร
วม

 (
ล
บ.

)
To
ta
l a
ss
et
s 
(m

.B
ah
t)
, 7
0
7
.2
6
 

ส
ินท
รัพ
ย์ร
วม

 (
ล
บ.

)
To
ta
l a
ss
et
s 
(m

.B
ah
t)
, 6
6
9
.7
6
 

ห
น
ีส้
ิน
รว
ม 

(ล
บ

.)
To
ta
l l
ia
b
ili
ti
es
 (
m
.B
ah
t)
;

2
3
0
.4
2
 

ห
น
ีส้
ิน
รว
ม 

(ล
บ

.)
To
ta
l l
ia
b
ili
ti
es
 (
m
.B
ah
t)
;

2
6
1
.4
6
 

ห
น
ีส้
ิน
รว
ม 

(ล
บ

.)
To
ta
l l
ia
b
ili
ti
es
 (
m
.B
ah
t)
;

1
9
0
.0
6
 

ส
่วน
ข
อง
ผู้
ถือ
ห
ุน้
รว
ม 

(ล
บ.

)
To
ta
l s
h
ar
eh
o
ld
er
s 
eq
u
it
y  
(m

.B
ah
t)
; 

4
3
2
.1
6
 

ส
่วน
ข
อง
ผู้
ถือ
ห
ุน้
รว
ม 

(ล
บ.

)
To
ta
l s
h
ar
eh
o
ld
er
s 
eq
u
it
y 
(m

.B
ah
t)
; 

4
4
5
.8
0
 

ส
่วน
ข
อง
ผู้
ถือ
ห
ุน้
รว
ม 

(ล
บ.

)
To
ta
l s
h
ar
eh
o
ld
er
s 
eq
u
it
y 
(m

.B
ah
t)
; 

4
7
9
.7
0
 

2550
2007

2551
2008

2552
2009

Financial Hilights: Financial status

สินทรัพย์รวม (ลบ.)
Total assets (m.Baht)
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อัตรากําไรสุทธิ
Net profit margin

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
Return on equity

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
Return on asset
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัหลกัทรพัยข์องบรษิทั  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
307,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 307,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้จาํนวน 
219,931,904 บาท  โดยเป็นหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้
จาํนวน 219,931,904 หุน้  และมใีบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

 

คงเหลอืจาํนวน 87,068,084 หน่วย แบง่เป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 86,047,538 หน่วย และใบสาํคญัแสดง
สทิธขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
พนกังาน และทีป่รกึษาของบรษิทั จาํนวน 1,020,546 หน่วย 

ผูถ้ือหุ้นสงูสดุ 10 ลาํดบัแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียน  เมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ลาํดบัท่ี รายช่ือผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส ์และกลุม่เอกแสงกุล 122,007,179 55.47 

2 บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก 20,182,600 9.18 
3 กลุม่อนนัตวชักร 7,295,500 3.32 
4 กลุม่เดชอมรธญั 6,795,900 3.10 
5 นายธงชยั  เมธากจิตระกลู 5,500,000 2.50 
6 นางสาวชญัญา   มงัคละครี ี 4,172,300 1.90 
7 นายอมร  ตัง้ตน 3,958,700 1.80 
8 นายจาํเรญิ  รุง่วฒันาเศรษฐ 3,456,900 1.57 
9 นาวสาวเบญจวรรณ  อธคิมพจน์ 3,194,000 1.45 

10 นายสกล  เหลา่สวุรรณ 2,953,400 1.34 
11 ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 40,415,425 18.37 

 รวม 219,931,904 100.00

 

นโยบายการจ่ายปันผลนโยบายการจ่ายปันผล      

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละสาํรองตาม
กฎหมายแลว้ของบรษิทั หากไมม่เีหตุจาํเป็นอื่นใด และการจา่ยเงนิปนัผลนัน้ ไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองกลุม่บรษิทั
อยา่งมนียัสาํคญั ทัง้น้ี การจา่ยเงนิปนัผลใหนํ้าปจัจยัต่างๆ มาพจิารณาประกอบ เชน่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทั สภาพคลอ่ง
ของบรษิทั การขยายธุรกจิ และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ซึง่การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/หรอืความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 

 

 

การการโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ    
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โโครงสรา้งการจดัการ ณ วนัที่ ครงสรา้งการจดัการ ณ วนัที่ 3311  ธนัวาคม ธนัวาคม 22555522  

  

  

                                                

 

   หมายเหต ุ: บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทั เวล แพลนนิ่ง โซลชูัน่ จาํกดั ซึง่เป็นบุคคลภายนอกเพือ่ทาํหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทั 

ผลิตภณัฑ ์ การตลาดและขาย จดัซื้อ การเงิน บญัชีและสาํนักงานทรพัยากรมนุษย์

รองกรรมการผูจ้ดัการ      

กรรมการผูจ้ดัการ      

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั

รองกรรมการผูจ้ดัการ      รองกรรมการผูจ้ดัการ      

คณะกรรมการตรวจสอบ     ที่ปรึกษา     

หน่วยตรวจสอบภายใน       

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ   
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คณะกรรมการของบรษิทัคณะกรรมการของบรษิทั  

บรษิทัมคีณะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมรีายชือ่คณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี  
 
คณะกรรมการบริษทั   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 9 ทา่น ดงัน้ี  
 

  ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1 นายสนัน่  เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 
2 นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกุล กรรมการ 
3 นายสนิท  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 

 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

นายสนิท เอกแสงกุล หรอื นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล 
หรอืนายสนัน่ เอกแสงกุล หรอืนายวชิยั เอกแสงกุล หรอืนางสาว 
สรินินัท ์ เอกแสงกุล กรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชือ่รว่มกนั
และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการมอีาํนาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ

จดัการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

2. จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี 
ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

3. จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
4. จดัใหม้กีารทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนั

สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ
แลว้ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

5. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลาย
คนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการได ้ โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการหรอือาจมอบอาํนาจ เพือ่ใหบุ้คคลดงักลา่วมี
อาํนาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลา
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิ

ถอนเปลีย่นแปลงบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจหรอือาํนาจนัน้ๆ 
ไดเ้มือ่เหน็สมควร  ทัง้น้ีคณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานต่างๆ 
โดยมรีายละเอยีดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบรหิาร ซึง่การมอบอาํนาจนัน้ จะตอ้งไมม่ี
ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอืมอบอาํนาจชว่งทีท่าํให้
คณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ
บรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้  มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ยกเวน้
เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้
หรอืเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิทีม่กีาร
กาํหนดขอบเขตชดัเจน 

6. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและ
งบประมาณของบรษิทั ควบคุมกาํกบัดแูลการบรหิารและการ
จดัการของคณะกรรมการบรหิาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ไดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้ง
ไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ อนั
ไดแ้ก่ เรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิม่ทนุทนุ การลดทุน การออกหุน้กู ้
หรอื การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
 



รายงานประจาํปี 2552    14 

โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าที ่ดงัน้ี 
1. กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ อาท ิ
การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิที่
สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

2. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

3. ตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

4. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั 
และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น
ในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัผดิใน
หา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอื
บรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็น
การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่า่จะทาํเพือ่ประโยชน์ตน
หรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

5. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นได้
เสยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาทีบ่รษิทัทาํขึน้ หรอื
ถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

 
ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอื
มอบอาํนาจชว่งทีท่าํใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอาํนาจ
จากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้  มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย (ตามทีนิ่ยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิวห้รอื
เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธุิรกจิทีม่กีารกาํหนด
ขอบเขตอาํนาจการอนุมตัไิวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ ลกัษณะของ
รายการ วงเงนิการอนุมตั ิ
 

 
 
 

 
 
 
คณะกรรมการบริหาร   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมจีาํนวน 5 ทา่น ดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1 นายสนัน่  เอกแสงกุล ประธาน 
2 นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 
3 นายสนิท  เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 
4 นายวชิยั  เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 
5 นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกุล กรรมการบรหิาร 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจ หน้าที ่ และความ
รบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการดาํเนินงาน
ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั กาํหนดนโยบาย แผน
ธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอาํนาจการ
บรหิารต่าง ๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธรุกจิให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุม
คณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วาม

เหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่าํหนด โดยสรุปอาํนาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัได ้ดงัน้ี 
1. ดาํเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตาม

วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด 
คาํสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ 
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2. พจิารณากาํหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ ์การดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทั กาํหนดแผนการเงนิงบประมาณ การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ ์และควบคุม
กาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานทีแ่ต่งตัง้
บรรลุตามเป้าหมาย 

3. พจิารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่า่ย
จดัการเสนอก่อนทีจ่ะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาและอนุมตั ิทัง้น้ีใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตัิ
การเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
ในระหวา่งทีไ่มม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและให้
นําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทราบในทีป่ระชุมคราว
ต่อไป 

4. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตั ิ การใชจ้า่ยเงนิในการดาํเนินการ 
ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เชน่ การจดัซือ้ทรพัยส์นิ 
วตัถุดบิ เครือ่งจกัร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงนิสาํหรบัแต่
ละรายการไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท 

5. อนุมตักิารใชจ้า่ยเงนิลงทุนทีส่าํคญั ๆ ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้
เคยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

6. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิ
สนิเชือ่ หรอืการออกตราสารหน้ี รวมถงึการให้
หลกัประกนั การคํ้าประกนัเงนิกูห้รอืสนิเชือ่ หรอืการขอ
สนิเชือ่ใด ๆ ของบรษิทั ในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

7. เป็นคณะทีป่รกึษาฝา่ยจดัการในเรือ่งเกีย่วกบันโยบาย
ดา้นการเงนิ การตลาด การบรหิารงานบุคคล และดา้น
การปฏบิตักิารอื่นๆ 

8. กาํหนดโครงสรา้งองคก์ร อาํนาจการบรหิารองคก์ร 
รวมถงึการแต่งตัง้ การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกาํหนด
เงนิคา่จา้ง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร 
และการเลกิจา้ง 

9. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรอื
หลายคน หรอืบุคคลอืน่ใดปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอื
อาจมอบอาํนาจเพือ่ใหบุ้คคลดงักลา่ว มอีาํนาจตามทีค่ณะ
กรมการบรหิารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่
เหน็สมควร  ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ หรอื
อาํนาจนัน้ๆ ไดเ้หน็สมควร                                             

10. ดาํเนินการอื่นใด ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย
เป็นคราว ๆ ไป  

ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ
หรอืมอบอาํนาจชว่งทีท่าํใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบ
อาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่น
หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย (ตามที่
นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย)์ ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้ง
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักลา่ว
ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยหรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการ
ทีเ่ป็นไปตามปกตธิุรกจิทีม่กีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจการ
อนุมตัไิวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงนิการ
อนุมตั ิ
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กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 กรรมการตรวจสอบของบรษิทัมจีาํนวน 4 ทา่น ดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1 นางพสิมยั  บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2 นายวเิทยีน  นิลดาํ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
3 นายเจน  วองอสิรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
4 นางสาวทพิวรรณ  อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

  
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หน้าที ่ และความ
รบัผดิชอบ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้
การรายงานต่อคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง

และเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ
บญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจาํปีคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอื
ตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่หน็วา่จาํเป็นและเป็นเรือ่ง
สาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัได ้

2. สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

3. พจิารณารายการเกีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  และเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

4. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดย
สอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบ
ภายใน 

5. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยคาํ
นําถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และ
ปรมิาณงานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชนีัน้ 
รวมถงึประสบการณ์ของบุคคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
ทาํการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั  รวมทัง้เขา้รว่มประชุม
กบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เชน่ ทบทวน
นโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง 
ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของ
ผูบ้รหิาร ทบทวนรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในรายงาน
สาํคญั ๆ ทีต่อ้งเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ฎหมาย
กาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ย
บรหิาร เป็นตน้ 

7. จดัทาํรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการ
ดงักลา่วควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผย

ขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้

 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทั 

 เหตุผลทีเ่ชือ่วา่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเหมาะสมทีจ่ะ
ไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปอกีวาระหน่ึง 

 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั 

 รายงานอื่นใดทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควร
ทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

9. มอีาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่
จาํเป็นในเรือ่งต่าง ๆ รวมถงึการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็น
อสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เมือ่เหน็วา่จาํเป็น
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานภายใต้
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบสาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ี
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คณุสมบติัของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั บรษิทั

ในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีใหน้บัรวม
หุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการทีไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษิทั 
บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

3. เป็นกรรมการทีไ่มเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํจากบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทั
รว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
เชน่ กรรมการผูจ้ดัการ (Chief Executive Officer) ของ
บรษิทั ไมส่ามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได ้เน่ืองจาก
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิาร 
เป็นตน้ 

4. เป็นกรรมการทีไ่มม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่
ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการ
บรหิารงานของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

5. เป็นกรรมการทีไ่มม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีใน
ลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้เหน็วา่ การเคยมี
ผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่การ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

6. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของ
ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

7. เป็นกรรมการทีไ่มไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่
รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั 

8. สามารถปฏบิตัหิน้าที ่แสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการ
ปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิาร หรอืผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืญาติ
สนิทของบุคคลดงักลา่ว 

 
ความเป็นอิสระ 
1. ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ หมายความวา่ การแสดงความเหน็

หรอืรายงานไดอ้ยา่งเสรตีามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

โดยไมต่อ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิ
หรอืตาํแหน่งหน้าที ่ และไมต่กอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของ
บุคคลหรอืกลุม่บุคคลใด รวมถงึไมม่สีถานการณ์ใดๆ ทีจ่ะ
มาบบีบงัคบัใหไ้มส่ามารถแสดงความเหน็ไดต้ามทีพ่งึจะ
เป็น 

2. กรณีทีถ่อืวา่ปฏบิตัภิารกจิโดยขาดความเป็นอสิระ เชน่ 
กรรมการตรวจสอบอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีข่องบรษิทั เป็นตน้ ไมว่า่จะดว้ย
ความคุน้เคย ความเกรงใจ หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ทีส่ง่ผล
ใหก้ารปฏบิตัภิารกจิเป็นไปตามความตอ้งการของบุคคล
หรอืกลุม่บุคคลเหลา่นัน้ จนทาํใหเ้กดิเหตุการณ์ ดงัน้ี 

2.1 ละเวน้ไมป่ฏบิตัภิารกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2.2 ยอมรบัขอ้เสนอหรอืกระทาํการใดๆ ในสิง่ทีไ่มค่วรกระทาํ

และมผีลทาํใหบ้รษิทัและผูถ้อืหุน้เสยีหาย หรอืสญูเสยี
ผลประโยชน์ทีค่วรจะไดร้บั 

2.3 ไมแ่สดงความเหน็ หรอืไมเ่สนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
หรอืต่อผูถ้อืหุน้อยา่งตรงไปตรงมา 

2.4 ไมม่กีารประสานงาน ปรกึษาหารอื หรอืไมใ่หค้วาม
รว่มมอืกบักรรมการ ฝา่ยบรหิาร หรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ทีต่นปฏบิตัภิารกจิอยู ่

3. รายการทีอ่าจถอืวา่ไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ
การใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระของกรรมการตรวจสอบ 

4. รายการระหวา่งกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กรรมการตรวจสอบทีก่ระทาํกบับรษิทั บรษิทัในเครอื 
บรษิทัรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัเกีย่วกบัการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารตามเงือ่นไข ดงัน้ี 

4.1 การไดม้าหรอืจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ อยูบ่นพืน้ฐาน
ของการดาํเนินธรุกจิปกตแิละเป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป
ทีก่าํหนด โดยมหีลกัเกณฑช์ดัเจนและเป็นทีเ่ปิดเผย 

4.2 ราคาสนิคา้หรอืบรกิาร เทยีบเคยีงไดก้บัราคาสนิคา้หรอื
คา่บรกิารทีใ่หล้กูคา้รายอื่น 

5. ความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีก่รรมการตรวจสอบหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบักรรมการตรวจสอบไดร้บัจากบรษิทั บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัทีเ่ป็นธุรกจิปกตใินฐานะเป็นสถาบนัการเงนิ 

6. รายการใดๆ ทีเ่ขา้ขา่ยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ได้
ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
เกีย่วขอ้งแลว้รายการอื่นตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์กาํหนด 
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คณะผ ูบ้รหิารของบรษิทัคณะผ ูบ้รหิารของบรษิทั  

 คณะผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจาํนวน 11 ทา่น ดงัน้ี 
 

  ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1 นายสนัน่  เอกแสงกุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2 นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกุล กรรมการผูจ้ดัการ 
3 นายสนิท  เอกแสงกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ 
4 นายวชิยั  เอกแสงกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ 
5 นายมํ่า  อรรณพพงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
6 นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
7 นางสาวศริภิรณ์  ชเูชดิ ผูจ้ดัการฝา่ยผลติภณัฑ ์
8 นางสวา่งจติต ์ เลาหะโรจนพนัธ ์ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละสาํนกังาน 
9 นางวไิลวรรณ  มติรภานนท ์ ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ 
10 นายนรภทัร  วจิติรจนิดา ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
11 นางสาวพรรณพมิล  บุญญภญิโญ ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 

 

  

การสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการอิสระ การสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และผ ูบ้รหิารกรรมการตรวจสอบ และผ ูบ้รหิาร  

การคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการและผูบ้รหิาร จะพจิารณาจากคุณสมบตั ิ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาทีจ่ะเขา้รว่มประชุมกบั
คณะกรรมการบรษิทัโดยสมํ่าเสมอ  ทัง้น้ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารต่อไปน้ี  

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่น
ถอือยู ่โดยถอืวา่ หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั วธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บั
การเสนอชือ่เป็นรายบุคคล หรอืหลายคนในคราว
เดยีวกนัแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ใน
การออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีตใิด ๆ ผูถ้อืหุน้แต่ละ
คนจะใชส้ทิธติามคะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตามขอ้ 
1 แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใด
ไมไ่ด ้

3. การออกเสยีงลงคะแนนเพือ่การเลอืกตัง้กรรมการ 
จะตอ้งเป็นไปตามคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ หากมี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหผู้ท้ ีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุมี
เสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีง 

 
 
 

ขอบเขตอํานาจหนา้ท่ีของกรรมการผ ูจ้ดัการขอบเขตอํานาจหนา้ท่ีของกรรมการผ ูจ้ดัการ  

  กรรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตธิุระ
และงานบรหิารของบรษิทั โดยสรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงาน
ประจาํวนัของบรษิทั 

2. ดาํเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
แผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของ
บรษิทั 

3. เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการ
ของบรษิทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอื
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัทกุประการ 

4. ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรอื
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอยา่งแทนได ้
โดยการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมาย
ดงักลา่วใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแหง่การมอบอาํนาจ
ตามหนงัสอืมอบอาํนาจฉบบัน้ี และ/หรอืใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบ ขอ้กาํหนด หรอืคาํสัง่ทีค่ณะกรรมการ
ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัไดก้าํหนดไว ้
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5. ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทั
อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากปจัจยัต่าง 
ๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบรษิทั 

6. พจิารณาการเขา้ทาํสญัญาเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 
และสญัญาต่าง ๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ต่อกจิการของ
บรษิทั รวมทัง้กาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํ
สญัญาดงักลา่ว เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  

7. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้า่ยเงนิในการ
ดาํเนินการ ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เชน่ การตดิต่อ
เรือ่งบญัชเีงนิฝากกบัธนาคาร การจดัซือ้วตัถุดบิใน
การผลติในวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการไมเ่กนิ 10 
ลา้นบาท 

8. พจิารณาจดัสรร เงนิบาํเหน็จ เงนิรางวลั หรอื
ผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้แก่พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั หรอื
บุคคลใดๆ ทีก่ระทาํกจิการใหบ้รษิทั 

9. มอีาํนาจพจิารณาวา่จา้งพนกังาน และบรรจแุต่งตัง้ 
ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝา่ย/แผนก 
หรอืการพน้จากการเป็นพนกังาน กาํหนดอตัรา
คา่จา้ง คา่ตอบแทน เงนิโบนสั รวมถงึสวสัดกิาร 
เกีย่วกบัพนกังานทัง้หมดของบรษิทัยกเวน้พนกังาน
ระดบัผูบ้รหิาร 

10. มอีาํนาจ ออกคาํสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ให้
การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบ วนิยั การทาํงาน
ภายในองคก์ร 

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นคราว ๆ ไป 

 
ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

กรรมการผูจ้ดัการนัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอื
มอบอาํนาจชว่งทีท่าํใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจ
จากกรรมการผูจ้ดัการสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย (ตามทีนิ่ยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 
ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักลา่วตามที่
ขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กาํหนด (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไป
ตามปกตธิุรกจิทีม่กีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจการอนุมตัไิว้
อยา่งชดัเจนเชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงนิการอนุมตั ิ

 
 

 
 
 

ค่ค่าตอบแทนกรรมการและาตอบแทนกรรมการและผ ูบ้รหิารผ ูบ้รหิาร  

 
 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษทั 

 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

 คน  บาท  คน  บาท คน  บาท 

เบีย้ประชุมกรรมการ
โบนสั 

9 
745,000 
920,000 

9 
400,000 
920,000 

9 
460,000 
920,000 

รวม 9 1,665,000 9 1,320,000 9 1,380,000 
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจาํปี 2552 
ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง จาํนวนเงิน (บาท) 

1 นายสนัน่  เอกแสงกุล ประธานกรรมการ 170,000 
2 นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 
3 นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 
4 นายวชิยั เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 
5 นางสาวสรินินัท ์เอกแสงกุล กรรมการ 125,000 

6 นางพสิมยั บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 200,000 
7 นายวเิทยีน นิลดาํ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 175,000 
8 นายเจน วองอสิรยิะกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 160,000 
9 นางสาวทพิวรรณ อุทยัสาง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 175,000 
  รวม 1,380,000 

 
หมายเหต ุ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2552  เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2552  มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั  

ในปี 2552 ไมเ่กนิ 2.2 ลา้นบาท 
 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

คน บาท คน  บาท คน บาท 

เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

12 22,301,683 11 23,787,488 11 23,410,464 

 
 

 
 

  

การกาํกบัดแูลกิจการการกาํกบัดแูลกิจการ

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายปฏบิตัติามหลกัการและขอ้
พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best 
Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การกาํหนดบทบญัญตัิ
ต่างๆ จะยดึใหเ้ป็นแนวทางใหป้ฏบิตัไิดจ้รงิ นอกจากน้ีบรษิทั
ไดนํ้าหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี (Good Corporate 
Governance) 15 ขอ้ มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบาย 
เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน และการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และโปรง่ใส อนัจะเป็นการใหค้วาม
คุม้ครอง และเพิม่ความเชือ่มัน่แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ พนกังาน 
และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย โดยบรษิทัไดก้าํหนดหลกัการกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ใีหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาโดยมแีนว
ปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

 
1. นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการ  บรษิทั

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัถอืปฏบิตัดิงัน้ี 
 บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงั และรบัผดิชอบต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสามารถและประสทิธภิาพ
ทีเ่พยีงพอ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

 ดาํเนินงานดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอและเพยีงพอแก่
สาธารณะ ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

 ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุและการ
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึ
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ความเสีย่งอยูเ่สมอ โดยมกีารควบคุมและบรหิาร
ความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ 

 ดแูลมใิหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทาํของตนเอง 

 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่ง
เทา่เทยีมกนั และตอ้งดาํรงไวซ้ึง่ความเป็นธรรมต่อคู่
คา้ ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

 
2. สิทธิของผูถ้อืหุ้น บรษิทัจะใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัดงัน้ี 
 สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทั  
 สทิธใินการออกเสยีง 
 สทิธทิีจ่ะไดร้บัการดแูลอยา่งเป็นธรรม  โดยผูถ้อืหุน้

จะไดร้บัการดแูลอยา่งเทา่เทยีมกนัในสทิธต่ิางๆ ทีผู่้
ถอืหุน้พงึมแีละพงึได ้

 
3. สิทธิของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

สทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ผูถ้อืหุน้:  บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ี

ของผูถ้อืหุน้ในการดาํเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใส โดยคาํนึงถงึการ
เจรญิเตบิโตของมลูคา่บรษิทัในระยะยาว และผลตอบแทนทีด่ ี

 พนกังาน: บรษิทัถอืวา่พนกังานเป็นปจัจยัสาํคญั ใน
ความสาํเรจ็ของบรษิทั มจีดัอบรมพฒันาความสามารถในการ
ทาํงานใหเ้ป็นระดบัมอือาชพี ใหค้วามมัน่ใจในคณุภาพของชวีติ
การทาํงานอยา่งเทา่เทยีม เสมอภาพ และสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย และไดร้บัผลตอบแทนและสวสัดกิารที่
เหมาะสม 

 คูค่า้: บรษิทัมกีารซือ้สนิคา้และบรกิารจากคูค่า้โดย
เป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้ รวมถงึการปฏบิตัติามสญัญาต่อ
คูค่า้ และจะปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ตกลงเกีย่วกบัการกูย้มือยา่ง
เครง่ครดั 

 เจา้หน้ี: บรษิทั จะรกัษา และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ ี
ต่อเจา้หน้ีโดยเครง่ครดั 

 ลกูคา้: บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งพงึพอใจ และ
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ โดยรกัษาคุณภาพและมาตรฐานใน
ผลติภณัฑ ์ และบรกิารทีด่ ี รวมทัง้มมีาตรการในการเกบ็รกัษา
ความลบัของลกูคา้ และมบุีคลากรทีท่าํหน้าทีร่บัคาํรอ้งเรยีน
ของลกูคา้ 

 คูแ่ขง่: บรษิทัจะประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนั
ทีด่ ี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการแขง่ขนั หลกีเลีย่ง
วธิกีารทีไ่มส่จุรติเพือ่ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัที่
ไมเ่ป็นธรรม หรอืทาํลายคูแ่ขง่ขนั 

 ชุมชน และสงัคม: บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน และสงัคม โดยมมีาตรการในการ
ดแูลรกัษาเครือ่งใชอุ้ปกรณ์ในการดาํเนินงานของบรษิทัเพือ่
ป้องกนัสภาพแวดลอ้มจากมลภาวะทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
4. การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ในการประชมุแต่ละครัง้  ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามและ
แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะแก่บรษิทัได ้ นอกจากนัน้
หลงัจากทีบ่รษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
บรษิทัจะจดัใหม้ปีระธานคณะกรรมการ ตวัแทนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ี และทีป่รกึษาทาง
กฎหมายเขา้รว่มประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  เพือ่ใหผู้ถ้อื
หุน้สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของบรษิทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 
5. ภาวะผูนํ้าและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการไดม้สีว่นรว่มในการกาํหนด (หรอืใหค้วาม
เหน็ชอบ) วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ และ
งบประมาณของบรษิทั ตลอดจนการกาํกบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิาร
ดาํเนินการตามบทบาทหน้าที ่ ใหเ้ป็นไปตามแผนธรุกจิและ
งบประมาณทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คง
สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่
ชว่ยดแูลรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน และ
เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวาม
ถูกตอ้ง และครบถว้น 
 
6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการทาํรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจะพจิารณาความ
เหมาะสมอยา่งรอบคอบ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั
เป็นหลกั ซึง่มาตรการในการอนุมตัริายการระหวา่งกนั 
ตลอดจนกาํหนดนโยบายและแนวโน้มในการทาํรายการ
ระหวา่งกนัในอนาคตใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่ 1/2549  เมือ่วนัที ่ 29 มนีาคม 
2549 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 2/2549  เมือ่
วนัที ่29 มนีาคม 2549  
 
7. จริยธรรมธรุกิจ 

บรษิทัไดอ้อกขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Code of 
Ethics) ของคณะกรรมการ ฝา่ยจดัการและพนกังานเพือ่ใหผู้ท้ ี่
เกีย่วขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที ่
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8. การถ่วงดลุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั โดยไมใ่หบุ้คคลหรอืกลุม่

บุคคลใดมอีาํนาจในการตดัสนิใจแต่เพยีงบุคคลเดยีว หรอืกลุม่
เดยีว โดยกาํหนดใหม้กีรรมการอสิระจาํนวน 4 ทา่น ซึง่
มากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้น้ีเพือ่ใหก้าร
บรหิารงานมปีระสทิธภิาพและสรา้งกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล  
 
9. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บรษิทัแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั โดยมใิหบุ้คคลคนเดยีวดาํรง
ตาํแหน่งทัง้สองควบคูก่นั ทัง้น้ี กเ็พือ่เป็นการแบง่แยกหน้าทีใ่น
การกาํหนดนโยบายการกาํกบั,ดแูลและการบรหิารงานประจาํ 
นอกจากน้ีบรษิทัไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที ่ ของ
คณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํให้
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไมม่อีาํนาจเบด็เสรจ็ 
และมกีารถ่วงดุลในกจิการทีส่าํคญัซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
อาํนาจทีม่อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการบรษิทัจะ
ไมส่ามารถอนุมตัริายการใดๆ ทีต่นเองหรอืบุคคลทีม่คีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั  
 
 
10. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร  

คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ มคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายสว่นคา่ตอบแทนของเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนดซึง่
สอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมทัง้ผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารแต่
ละทา่น 
  

 

  

การป้องกนัการนําขอ้มลูภายในไปใชป้ระการป้องกนัการนําขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชนข์องผ ูบ้รหิารโยชนข์องผ ูบ้รหิาร  

1. บรษิทักาํหนดใหม้กีารป้องกนัการนําขอ้มลูของบรษิทัไป
ใช ้ โดยกาํหนดใหห้น่วยงานทีรู่ข้อ้มลูหา้มนําขอ้มลูไป
เปิดเผยยงัหน่วยงานหรอืบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

2. ผูบ้รหิารของบรษิทัทีไ่ดร้บัขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั 
ตอ้งไมใ่ชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักลา่วก่อนทีจ่ะเปิดเผยสู่
สาธารณชน โดยการกาํหนดหา้มผูบ้รหิารทาํการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนทีง่บ
การเงนิจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. เมือ่หลกัทรพัยข์องบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทักาํหนดใหก้รรมการ
และผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั
ตามมาตรา 59 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ. 14/2540 เรือ่งการจดัทาํและ
เปิดเผยรายการถอืหลกัทรพัย ์ ลงวนัที ่ 12 พฤษภาคม 
2540 และไดก้าํหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึ
ไดก้าํหนดโทษทางวนิยัสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จาก
การนําขอ้มลูภายในบรษิทัไปใชห้รอืนําไปเปิดเผยจนอาจ
ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืน
เป็นอกัษร การภาคทณัฑ ์ ตลอดจนการเลกิจา้งพนัสภาพ
การเป็นพนกังานดว้ยเหตุไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อก
แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจาํปี 2552    23 

โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 

การประชมุคณะกรรมการการประชมุคณะกรรมการ  

คณะกรรมการต้องมกีารประชุมอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุกสามเดอืน และอาจมกีารประชุมเพิม่เตมิได้ตามความจําเป็น และ
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิม่เตมิใหท้ีป่ระชุมพจิารณาได ้ รวมทัง้สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อทีป่ระชุมไดอ้ย่างเปิดเผย และ
ตรงไปตรงมา โดยบรษิทัจะจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 
 

การเข้ารว่มประชมุของคณะกรรมการระหว่างปี 2551 – 2552 
 กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 
 2551 2552 2551 2552 
 นายสนัน่  เอกแสงกุล 5/5 5/5 - - 
 นางสาวเพชรรตัน์  เอกแสงกุล 5/5 5/5 - - 
 นายสนิท  เอกแสงกุล 5/5 5/5 - - 
 นายวชิยั  เอกแสงกุล 5/5 5/5 - - 
 นางสาวสรินินัท ์ เอกแสงกุล 5/5 5/5 - - 
 นางพสิมยั  บุณยเกยีรต ิ 5/5 5/5 4/4 5/5 
 นายวเิทยีน  นิลดาํ 4/5 5/5 3/4 5/5 
 นายเจน  วองอสิรยิะกุล 5/5 4/5 4/4 4/5 
 นางสาวทพิวรรณ  อุทยัสาง 4/5 5/5 3/4 5/5 

 
หมายเหต ุ X/X = จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม/จาํนวนครัง้ทีจ่ดัประชุม 

  

  

คณะอนกุรรมการคณะอนกุรรมการ  

ทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 3/2552 เมือ่วนัที ่ 13 พฤษภาคม 2552 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 4 ทา่น ซึง่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกลบัเขา้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอกีวาระหน่ึง เพือ่
ชว่ยตรวจสอบการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั โดยกาํหนดอาํนาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขต 
อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจดัใหม้กีารประชมุเป็นพเิศษใน
กรณีทีม่วีาระเรง่ดว่น  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

  

ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน  

บรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิานเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยได้
กําหนดภาระหน้าที ่อํานาจการดาํเนินการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไวอ้ย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั
ใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม บรษิทัมกีารวา่จา้งผูต้รวจสอบระบบภายในซึง่จะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และดําเนินการใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัได้ทําการประเมนิและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในการตรวจสอบงบ
การเงนิประจาํปีนอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีูม่อืการตรวจสอบภายในของบรษิทัเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

 

รายงานของคณะกรรมการรายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้งบการเงิน และ
สารสนเทศทางการเงนิทีจ่ะปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปีของบรษิทั 
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ความสมัพนัธก์บัผ ูล้งทนุความสมัพนัธก์บัผ ูล้งทนุ  

บรษิทัมนีโยบายใหฝ้า่ยบรหิารเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนทีต่รงต่อความเป็นจรงิและเชือ่ถอื
ได ้ โดยเฉพาะขอ้มลูทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบกบับรษิทัตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัย ์ และบรษิทัยงั
เปิดใหผู้ล้งทุนไดต้ดิตามขอ้มลูของบรษิทัโดยตรงทีน่ายสนิท  เอกแสงกุล หรอืตดิต่อกบับรษิทัผา่น www.easonpaint.co.th 
 

ขอ้พิพาทขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัดา้นแรงงานท่ีสาํคญั  

-ไมม่-ี  

 
นโยบายการพฒันาพนกังานและการจงูใจนโยบายการพฒันาพนกังานและการจงูใจ  

บรษิทัมนีโยบายสนบัสนุนการพฒันาพนกังาน ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรสาํคญัในการดาํเนินกจิการของบรษิทัรวมถงึการปลกูฝงั
ใหพ้นกังานมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รเพือ่พฒันาทกัษะความรูใ้นการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลและความปลอดภยัสงูสดุ  โดย
บรษิทัไดจ้ดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั ตัง้แต่พนกังานทีเ่ริม่เขา้ทาํงานกบับรษิทัจะตอ้งผา่นการ
ปฐมนิเทศ  ตลอดจนการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตังิาน 

 หลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังาน (Orientation) เชน่  ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทัและคณะผูบ้รหิาร  ผลติภณัฑแ์ละ
ขัน้ตอนการผลติเบือ้งตน้  กฎระเบยีบขอ้บงัคบัและสวสัดกิารของบรษิทัฯ  นโยบายและเป้าหมายคุณภาพของบรษิทั  
ความปลอดภยัเบือ้งตน้  ความรูเ้บือ้งตน้ระบบคุณภาพ ISO 9000 และ ISO/TS 16949 เป็นตน้ 

 หลกัสตูรมาตรฐานทีจ่าํเป็นของแต่ละตาํแหน่งงาน  (Basic Training Needs)  เชน่  ความรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑแ์ละ
อุตสาหกรรมการผลติส,ี ทฤษฎแีละองคป์ระกอบส,ี ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัวตัถุดบิทีใ่ชโ้รงงาน ขัน้ตอนการผลติสแีต่ละ
ประเภท  การควบคุมและทดสอบคุณภาพผลติภณัฑ ์ การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ 

 หลกัสตูรเพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของแต่ละตาํแหน่งงาน  (Job Enhancement) เชน่ ภาวะผูนํ้า เทคนิคการ
สรา้งและการทาํงานเป็นทมี  เทคนิคการสอนงาน  การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ  การสือ่สารภายในองคก์ร  การเจรจา
ต่อรอง และ การบรหิารการผลติ  เป็นตน้ 

  

การดําเนิการดําเนินงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยันงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั  
ในปี 2552  บรษิทัไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมและรบัคาํปรกึษาการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001 กบัสาํนกังาน

มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  โดยเริม่ดาํเนินโครงการระหวา่งในเดอืนเมษายน 2552 – มนีาคม 2553   ทัง้น้ีบรษิทัมแีผนงาน
ทีจ่ะขอการรบัรองระบบ ISO14001 ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2553  

สาํหรบังานดา้นความปลอดภยั บรษิทัไดม้โีครงการใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยั  การอนุรกัษพ์ลงังาน  การจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม  ตลอดจนการซอ้มป้องกนัระงบัอคัคภียัโดยรว่มมอืกบัหน่วยงานราชการในพืน้ที ่  เพือ่เป็นการคนืประโยชน์และสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งบรษิทักบัชุมชน  
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โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ 

  
ดแูลดแูลดว้ยความรบัผิดชอบดว้ยความรบัผิดชอบ 

“ดแูลดว้ยความรบัผดิชอบ” หรอื “Responsible Care” (RC)  ในประเทศไทยไดก่้อตัง้ขึน้โดยกลุม่อุตสาหกรรมเคม ี สภา
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เมือ่ปี 2541 และไดร้บัการรบัรองจาก ICCA ใหเ้ขา้เป็นสมาชกิลาํดบัที ่ 41 ซึง่บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์
จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิกลุม่ RC ตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มา และถอืเป็นสว่นสาํคญัทีช่ว่ยสนบัสนุนใหก้ารดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทัมกีารพฒันาเตบิโตและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
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การดาํเนนิงานดา้นชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

 

  
บรษิทัไดด้าํเนินกจิกรรมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  โดยมนีโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัผดิชอบเริม่ตน้

ตัง้แต่ทรพัยากรบุคคลในบรษิทัออกไปสูส่งัคมภายนอก  เพือ่สง่เสรมิและชว่ยเหลอืสงัคมใหไ้ดร้บัโอกาสทัง้ดา้นความรู ้สภาพความ
เป็นอยู ่สขุภาพ การศกึษาและศาสนา  อาท ิ

 
 ชมรมแสงหิง่หอ้ยซึง่ก่อตัง้จากการรว่มมอืของพนกังานภายในบรษิทั เพือ่รว่มดาํเนินกจิกรรมแกส่งัคมและชุมชนโดย

สมคัรใจ  ไดเ้ป็นตวัแทนของพนกังานในการบรจิาคสใีหก้บัโรงเรยีนและวดัในชุมชนและชุมชนใกลเ้คยีง  เพือ่ใช้
ประโยชน์ ในเดอืนมนีาคม 2552 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 กจิกรรมเลีย้งอาหารกลางวนั

เดก็ตดิเชือ้ HIV  ในโครงการ 
“เลีย้งอาหารกลางวนั  สาน
ฝนัใหน้้องผูด้อ้ยโอกาส  บา้น
ลอเรนโซ”่   เป็นกจิกรรมที่
จดัขึน้เพือ่ใหก้าํลงัใจและ
ความรกัความอบอุ่นแก่เดก็ที่
ตดิเชือ้ HIV  เมือ่วนัที ่ 16 
พฤษภาคม 2552 

 
 
 
 

การดาํเนนิงานดา้นชมุชนและสิ่งแวดลอ้มการดาํเนนิงานดา้นชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม    
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การดาํเนนิงานดา้นชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

  
 จดักจิกรรมสง่เสรมิและสนบัสนุนการอนุรกัษก์ระทงิและสตัวป์า่คุม้ครองของประเทศไทย ในการรว่มกนัทาํโปง่เทยีมซึง่

เป็นแหลง่อาหารใหก้ระทงิ  ตามโครงการ “เตมิแคลเซยีมโปง่เทยีมใหก้ระทงิ (เขาแผงมา้)”  เมือ่วนัที ่13 – 14 มถุินายน 
2552  ณ ฐานปฏบิตักิารป้องกนัรกัษาปา่ (ศปป.) ที ่นม. 4 (เขาหลวง) ต.ระเรงิ อ.วงัน้ําเขยีว จ.นครราชสมีา 

 
 

 
 
 
 
 
 กจิกรรมสบืสานวฒันธรรม  

รว่มถวายเทยีนพรรษาในวนั
เขา้พรรษากบัโครงการ “รว่ม
สบืสานประเพณถีวายเทยีน
เขา้พรรษา”  เมือ่วนัที ่ 6 
กรกฎาคม 2552  ณ วดัโคก
ขีห้นอน อ.พานทอง จ.ชลบุร ี
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การดาํเนนิงานดา้นชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 รว่มกบั สภากาชาด จ.ชลบุร ี บุคลากรในบรษิทัรว่มกนับรจิาคโลหติใหก้บัสภากาชาดไทย ในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่

แหง่ชาต ิ
 

 
 
 
 บรษิทัไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธร์ะดบัประเทศประเภทสถานประกอบการขนาดเลก็ 

ประจาํปี 2552  เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2552 ณ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
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 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

  

  

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์:  บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ :   ผลติและจาํหน่ายสอุีตสาหกรรม ไดแ้ก่ สพีน่รถจกัรยานยนต ์หมกึพมิพอ์อฟเซท 

สเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์และสอุีตสาหกรรมอืน่ๆ 

สาํนักงานใหญ่ และโรงงาน : เลขที ่7/1-2 หมู ่1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี20160  

โทรศพัท ์0-3845-1833  โทรสาร 0-3845-1825 

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

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์0-2941-6931  โทรสาร 0-2941-6930 

เลขทะเบียนบริษทั :  0107574800111 

เวบ็ไซต ์:   www.easonpaint.co.th 

  

  

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม  

 

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (“NTL”) 

ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนต ์ 

ทีต่ัง้ :  312 ซอยพหลโยธนิ 32  ถนนพหลโยธนิ  แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศพัท ์0-2579-7118  โทรสาร 0-2579-7108 

 

บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ต้ิง จาํกดั (“EWC”) 

ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายสเีคลอืบบรรจภุณัฑ ์

ทีต่ัง้ :  เลขที ่ 402/3  ซอยพหลโยธนิ 32  ถนนพหลโยธนิแขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศพัท ์0-2942-9688 – 9  โทรสาร 0-2941-6930 

 

บริษทั อีซ่ึน อไุร เพ้นท ์จาํกดั (“EUP”)  

ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนตแ์ละสอุีตสาหกรรมอื่นๆ 

ทีต่ัง้ :  Lot 76, 77 นิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เขตซอ็กเซนิ ฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

  โทรศพัท ์+84-12162-47501 

ขอ้มลูทัว่ไปขอ้มลูทัว่ไป    
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 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

บริษทั ไบรท ์บล ูวอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“BBW”)  

ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่ายและใหบ้รกิารเครือ่งกรองน้ําและเครือ่งกรองอากาศ 

ทีต่ัง้ :  240/2 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชัน้ 1 ซอย 18 ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  โทรศพัท ์0-2692-9777  โทรสาร 0-2692-9777 ต่อ 520 

 

บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพ้นท ์จาํกดั (“OEP”)  

ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายสพีน่พลาสตกิและวตัถุดบิ 

ทีต่ัง้ :  เลขที ่312 ซอยพหลโยธนิ 32  ถนนพหลโยธนิ  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์0-2941-7567 – 8  โทรสาร 0-2579-8043 

 

 

บ ุบคุคลอา้งอิงคคลอา้งอิง  

 

บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  -  นายทะเบยีน 

เลขที ่62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  -  ผูส้อบบญัช ี

เลขที ่267/1 ถนนประชาราษฎรส์าย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท ์0-2587-8080  โทรสาร 0-2586-0301 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

 

 

บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดเ้ริม่จด
ทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัในปี 2508 ภายใตช้ือ่ บรษิทั ผลติภณัฑส์ี
อสิาณ จาํกดั ก่อตัง้โดย นายขอ้ เอกแสงกุล ซึง่เป็นผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์และวสิยัทศัน์ในดา้นผลติภณัฑส์อุีตสาหกรรมมา
เป็นเวลานาน เพือ่ดาํเนินธุรกจิผลติสทีาอาคาร 

ในปี 2525 ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุเป็น 7.5 ลา้นบาท เพือ่
ขยายสายการผลติในการประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจาํหน่าย
สอุีตสาหกรรม รวมถงึการรบัจา้งผลติงานเฉพาะอื่นๆทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบั Know-How สทีีม่อียู ่ เชน่ สเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์
หมกึพมิพอ์อฟเซท เป็นตน้  

ในปี 2532 ไดเ้ปลีย่นชือ่จาก บรษิทั ผลติภณัฑส์อีสิาณ 
จาํกดั มาเป็น บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์ โปรดกัส ์ จาํกดั  และในปี 
2548 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) 

ดว้ยทุนจดทะเบยีน 200 ลา้นบาท และเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเดอืนตุลาคมปีเดยีวกนั 

ในเดอืนพฤศจกิายน  2549  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้ี
มตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 107,000,000 บาท ทาํ
ใหบ้รษิทัเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนจากเดมิจาํนวน 200 ลา้น
บาท เป็น 307 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สามญัใหม ่ จาํนวน 
107 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  จดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนจาํนวน 100 ลา้นหุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และให้
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 7 ลา้นหุน้ เพือ่รองรบัการใช้
สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายแก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) พนกังาน และที่
ปรกึษาของบรษิทั

 
 
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งบรษิทัยอ่ยและบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (“NTL”) 
NTL ก่อตัง้ขึน้โดยการรว่มทนุระหวา่ง 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  BASF Coatings Japan (“BCJ”) 

ซึง่เป็นเจา้ของ Know-How สพีน่รถจกัรยานยนตแ์ละเป็นผูจ้าํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนตร์ายใหญ่รายหน่ึงในญีปุ่น่ และ Miki & Co. 
Japan (“Miki”) ซึง่เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเคมภีณัฑใ์นประเทศญีปุ่น่มานานกวา่ 300 ปี  เพือ่ประโยชน์หลกัในดา้นการรกัษาสว่นแบ่ง
ตลาดสพีน่รถจกัรยานยนต ์ และวตัถุดบิพเิศษเฉพาะทีใ่ชก้บัสตูรการผลติสขีอง BCJ  โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาบรษิทัเป็น
ผูผ้ลติสพีน่รถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทยเพยีงรายเดยีวใหแ้ก่ NTL ตาม Know-How ทีเ่ป็นลขิสทิธข์อง BCJ  จากนัน้ NTL จะ
เป็นผูจ้าํหน่ายสไีปยงัลกูคา้ผูใ้ชส้อุีตสาหกรรมต่อไป 

ในเดอืนธนัวาคม 2551 บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาความรว่มมอืกบับรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั (“BTL”) ซึง่เป็นผูผ้ลติและจดั
จาํหน่ายเคมภีณัฑแ์ละสอุีตสาหกรรมระดบัโลก โดยบรษิทัไดร้บัสทิธกิารผลติสพีน่รถจกัรยานยนต ์ (Toll Manufacturing) และเป็น
ศนูยก์ลางการผลติเพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิสารเคลอืบ (Coatings) ในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมอืน่ใน
ภมูภิาคอาเซยีน  พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดจ้าํหน่ายทรพัยส์นิของ NTL ใหแ้ก่ BTL ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูลกูคา้และการตลาด คดิเป็นมลูคา่ 
49.65 ลา้นบาท เพือ่โอกาสในการผลติสอุีตสาหกรรมอื่นและการจดัจาํหน่ายของ BTL ในภมูภิาคอาเซยีน 

บรษิทัไดเ้พิม่สดัสว่นการลงทุนใน NTL  โดยในเดอืนมกราคม 2552  บรษิทัไดซ้ือ้หุน้สามญัจาก BCJ ซึง่ถอืหุน้ใน NTL คดิ
เป็นรอ้ยละ 40  มลูคา่ 17.48 ลา้นบาท  และในเดอืนกุมภาพนัธ ์2552 บรษิทัไดซ้ือ้หุน้สามญัจาก Miki ซึง่ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 9  
มลูคา่ 5.2 ลา้นบาท  ทาํใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน NTL รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 99.98  และปจัจุบนับรษิทัคงอยูร่ะหวา่งการเจรจา
รว่มกบัพนัธมติรเพือ่หาโอกาสดาํเนินธุรกจิใหมต่่อไป 
 
 
 
 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจลกัษณะการประกอบธรุกิจ    
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บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ต้ิง จาํกดั (“EWC”) 
บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50.95 ของจาํนวนหุน้

ทัง้หมด  รว่มกบั Watson Standard Asia Inc ซึง่เป็นเจา้ของ 
Know-how สเีคลอืบบรรจุภณัฑภ์ายใต ้Watson Standard Co. 
แหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.00  
และผูถ้อืหุน้ชาวไทยอืน่ๆ อกีรอ้ยละ 0.05  Watson Standard 
มปีระสบการณ์ในธุรกจิสเีคลอืบบรรจุภณัฑย์าวนานกวา่ 100 ปี 
มกีารพฒันาสเีคลอืบบรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ืองตอบรบัการลดปญัหาโลกรอ้น และมฐีานลกูคา้ในทวปี
อเมรกิา  ยุโรป และออสเตรเลยี  โดยบรษิทัเป็นผูผ้ลติสเีคลอืบ
บรรจุภณัฑใ์นประเทศไทยรายเดยีวใหแ้ก่ EWC ตาม Know-
how ทีบ่รษิทัคดิคน้และพฒันาขึน้รวมถงึ Know-how ของ 
Watson Standard  ซึง่ EWC จะเป็นผูจ้าํหน่ายสเีคลอืบบรรจุ
ภณัฑไ์ปยงัลกูคา้ผูใ้ชส้อุีตสาหกรรมต่อไป   

ทัง้น้ีผลติภณัฑข์องบรษิทัสามารถใชก้บับรรจุภณัฑอ์าหาร
และยาโดยปราศจารสารก่อมะเรง็  โดยไดร้บัการรบัรอง
คุณสมบตัดิา้นความปลอดภยัจากศนูยท์ดสอบเคมภีณัฑท์ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เชน่  ศนูยท์ดสอบเคมภีณัฑร์ะดบัโลก 
Dr. Nehring Institute  ทาํผลติภณัฑข์องบรษิทัไดร้บัการ
ยอมรบัในคุณภาพอยา่งกวา้งขวาง 

ในระหวา่งปี 2551 – 2552 EWC ไดข้ยายกลุม่ลกูคา้ไป
ยงัประเทศในภมูภิาคเอเชยี เชน่ เวยีดนาม  ฟิลปิปินส ์ 
สงิคโปร ์ อนิโดนีเซยี  อนิเดยี และออสเตรเลยี เป็นตน้  แต่ผล
การดาํเนินงานในต่างประเทศยงัคงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายใน
โดยเฉพาะในปี 2552 ซึง่ EWC ไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกจิทีต่กตํ่า ฝา่ยบรหิารจงึเหน็ควรให ้ EWC หยุด
ดาํเนินงานการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสเีคลอืบบรรจภุณัฑ ์  และ
ใหบ้รษิทัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายสนิคา้ตรงไปยงัลกูคา้  ขณะน้ี
บรษิทัคงอยูร่ะหวา่งการปรกึษากบั Watson Standard Asia 
Inc ถงึความรว่มมอืทางธุรกจิเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้  ซึง่
คาดวา่จะสามารถสรุปผลไดภ้ายในปี 2553 
 
บริษทั อีซ่ึน อไุร เพ้นท ์จาํกดั (“EUP”) 

บรษิทัถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 62 ของจาํนวนหุน้
ทัง้หมด  โดยมบีรษิทั อุไรพาณชิย ์ จาํกดั ซึง่มปีระสบการณ์
ดา้นการผลติและจดัจาํหน่ายสทีาอาคารในประเทศไทยมา
ยาวนานกวา่ 30 ปี และเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายสทีาอาคาร
ภายใตก้ลุม่อุไรพาณิชยใ์นประเทศเวยีดนาม  ลาว  กมัพชูา 
และ พมา่ รว่มถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 30 และผูถ้อืหุน้ชาว
ไทยอกีรอ้ยละ 8 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  บรษิทัไดด้าํเนินการ 

 
จดทะเบยีนก่อตัง้ EUP เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2550 เพือ่

เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนตแ์ละสี

อุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศเวยีดนาม  ตัง้อยูภ่ายในนิคม
อุตสาหกรรมนอยไบ เขตซอ็กเซนิ เมอืงฮานอย  เพือ่เป็นการ
ขยายฐานการผลติและตลาดการคา้ในต่างประเทศและเพิม่
โอกาสในการขยายตวัของรายได ้

ภายหลงัการจดัตัง้ EUP  บรษิทัไดว้างแผนกอ่สรา้ง
โรงงานผลติใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2551  แต่เน่ืองจาก
วกิฤตการณ์ทางการเงนิซึง่สง่ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิทัว่โลก  
บรษิทัจงึชะลอการดาํเนินโครงการในปี 2551  และเริม่การ
ก่อสรา้งโรงงานผลติในปี 2552  ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็และเริม่
ดาํเนินการผลติไดภ้ายในไตรมาสที ่1 ปี 2553 
 
บริษทั ไบรท ์บล ูวอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“BBW”) 
 BBW ก่อตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมถุินายน 2552 เพือ่ดาํเนินธุรกจิ
จาํหน่ายและใหบ้รกิารเครือ่งกรองน้ําและเครือ่งกรองอากาศ  
เน่ืองจากบรษิทัเลง็เหน็วา่ผูบ้รโิภคในปจัจุบนัไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัการดืม่น้ําทีส่ะอาดและมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ จงึได้
ทาํการศกึษาขอ้มลูและวางแผนงานดา้นการตลาดรว่มกบั
ทมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในธรุกจิน้ําดืม่มาอยา่งยาวนานกวา่ 
 10 ปี  ซึง่ปจัจุบนั BBW มฐีานลกูคา้ประมาณ 2,000 ราย และ
มเีป้าหมายในการขยายฐานลกูคา้ไปสูก่ลุม่องคก์รทัง้หน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนโดยอาศยัจุดแขง็ของผลติภณัฑแ์ละการจดั
จาํหน่ายทีแ่ขง็แกรง่    BBW มทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 35 ลา้น
บาท  บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 รว่มกบักลุม่ผูถ้อืหุน้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศในสดัสว่นรอ้ยละ 40 
 
บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพ้นท ์จาํกดั (“OEP”) 

บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 
โดยม ี Origin ซึง่มจีุดแขง็ในเรือ่งของการคดิคน้และพฒันาสตูร
การผลติสพีน่พลาสตกิสาํหรบัชิน้สว่นยานยนต ์ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
และอุปกรณ์สือ่สารต่างๆ ทีม่ชีือ่เสยีงในประเทศญีปุ่น่ ถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 45 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด และ Miki (Thailand) 
ซึง่มจีุดแขง็ในดา้นการตลาด (Marketing) มเีครอืขา่ยลกูคา้ทัง้
ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ และยงัเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย
เคมภีณัฑท์ีอ่ยูใ่นธุรกจิเคมภีณัฑเ์ป็นเวลานาน ถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 15 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  โดย OEP จะผลติสี
ภายใต ้ Know-How ของ Origin ตามคาํสัง่ซือ้ของ Miki 
(Thailand) พรอ้มกบัทาํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิในการ
ผลติตามสตูรใหแ้ก่ OEP  จากนัน้ Miki (Thailand) จะจาํหน่าย
สไีปยงัฐานลกูคา้ผูใ้ชส้ใีนเครอืขา่ยลกูคา้อกีทอดหน่ึง 

อน่ึง ในเดอืนกนัยายน 2552  บรษิทัไดเ้พิม่สดัสว่นการ
ลงทุนใน OEP โดยซือ้หุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้ชาวไทย คดิเป็น
รอ้ยละ 0.2 ทาํใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน OEP เพิม่ขึน้
จากรอ้ยละ 39.8 เป็นรอ้ยละ 40 ในปจัจุบนั 
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ผลิตภณัฑแ์ละลขิสิทธ์ิของบรษิทัผลิตภณัฑแ์ละลขิสิทธ์ิของบรษิทั  

  

ผลิตภณัฑ ์ เจ้าของลิขสิทธ์ิ รายละเอียด ตราสินค้า 
สีเคลือบบรรจภุณัฑ ์ บรษิทั 

และ 
Watson Standard 

บรษิทัผลติสทีัง้ตาม Know-how ของบรษิทัและตาม 
Know-how ของ Watson Standard รวมถงึ Know-how 
ทีว่จิยัและพฒันารว่มกนั  จากนัน้ EWC จะจาํหน่ายสี
โดยตรงไปยงัลกูคา้ผูใ้ชส้ ี

“Eason” 

หมึกพิมพอ์อฟเซท ได้แก่ 
หมึกพิมพอ์อฟเซทสาํหรบั
งานโลหะ และงานกระดาษ 

บรษิทั บรษิทัผลติสตีาม Know-How ทีบ่รษิทัวจิยัและ
พฒันาขึน้ จากนัน้บรษิทัจะจาํหน่ายสโีดยตรงไปยงั
ลกูคา้ผูใ้ชส้ ี

“นกบนิคู”่ 

หมึกพิมพอ์อฟเซทพิเศษ -
Dry Offset 

INX บรษิทัเป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่ายหมกึพมิพย์วูขีอง 
INX ในประเทศไทยเพยีงผูเ้ดยีว 

“INX” 

สีเรอื NOF บรษิทัไดร้บัเทคโนโลยกีารผลติ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย “NOF” 
สีรถไฟ บรษิทั บรษิทัมกีารพฒันา Know-How เอง “Eason” 
สีน้ํา สีน้ํามนั  บรษิทั บรษิทัมกีารพฒันา Know-How เอง “Eason”,  

“นกอนิทรยี”์ 
 

  

โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามผลิตภณัฑ์โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามผลิตภณัฑ์  

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัแยกตามผลติภณัฑห์ลกัในปี 2550 – 2552 มดีงัน้ี 
 

ท่ีมา: ข้อมลูจากงบการเงินรวม
ปี 2550

(ล้านบาท)
ปี 2551

(ล้านบาท)
ปี 2552

(ล้านบาท)
%

ปี 2550
%

ปี 2551
%

ปี 2552

รายไดจ้ากการขายและรบัจา้ง 694.03        672.37        609.01        99.37% 97.07% 88.89%
กลุ่มยานยนต์ 541.19         481.81         435.14         77.48% 69.56% 63.51%
กลุ่มสอุีตสาหกรรมอืน่ 152.84         190.57         168.42         21.88% 27.51% 24.58%
สว่นงานอืน่ -               -               5.46             0.00% 0.00% 0.80%

รายไดอ้ื่น 4.42            20.31          26.46          0.63% 2.93% 3.86%
รายไดจ้ากการจาํหน่ายฐานขอ้มลูลูกคา้และการตลาด -             49.65          0.00% 0.00% 7.25%

รวม 698.45          692.68          685.13          100.00% 100.00% 100.00%  
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ความเส่ียงจากการดําเนินธรุกิจภายใต ้ความเส่ียงจากการดําเนินธรุกิจภายใต ้TToollll  

MMaannuuffaaccttuurriinngg  AAggrreeeemmeenntt  

 
ในปี 2552 บรษิทัไดป้รบัเปลีย่นการดาํเนินธุรกจิสี

พน่รถจกัรยานยนต ์ จากการผลติและสง่มอบใหบ้รษิทัยอ่ยเป็น
ผูจ้ดัจาํหน่าย (บรษิทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั)   มาเป็นการ
ผลติตามคาํสัง่ผลติของบรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั 
(“BTL”) ซึง่เป็นผูว้า่จา้งและจดัจาํหน่ายสนิคา้ไปยงักลุม่ผูผ้ลติ
ชิน้สว่น OEM ในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตท์ัง้ในประเทศ
และประเทศต่างๆ ในภมูภิาคอาเซยีนภายใตส้ญัญาความ
รว่มมอื Toll Manufacturing Agreement 

การดาํเนินธุรกจิสพีน่รถจกัรยานยนตภ์ายใต ้ Toll 
Manufacturing Agreement  บรษิทัจะไดร้บัผลตอบแทนในรปู
ของคา่จา้งผลติซึง่ผนัแปรไปตามปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติ  จงึอาจ
ทาํใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากการที ่ BTL จะวา่จา้งผูผ้ลติรายอื่น
ทดแทน  รวมถงึอาจมคีวามเสีย่งจากการที ่ BTL ซึง่เป็นผู้
ดาํเนินแผนการตลาด  ไมส่ามารถขยายฐานลกูคา้ในภมูภิาค
เพิม่ขึน้ได ้

บรษิทัตระหนกัดวีา่ธุรกจิสพีน่รถจกัรยานยนตม์อีตัรา
การแขง่ขนัทีค่อ่นขา้งสงู  แมก้ารสรา้งตราสนิคา้เป็นของตนเอง
อาจมอีตัราผลตอบแทนทีด่กีวา่การรบัจา้งผลติ  แต่การสรา้ง
ตราสนิคา้เป็นของตนเองกอ็าจมคีวามเสีย่งดา้นการตลาด 
เน่ืองจากตอ้งมกีารประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขายซึง่
ตอ้งอาศยัเงนิลงทุน  อกีทัง้ยงัมคีวามเสีย่งจากโอกาสในการ
จาํหน่ายอกีดว้ย  ในขณะทีก่ารรบัจา้งผลติชว่ยใหบ้รษิทั
สามารถลดตน้ทนุการบรหิารจดัการวตัถุดบิ  และลดความเสีย่ง
ดา้นราคาวตัถุดบิทีม่คีวามผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกจิอกีดว้ย  
สาํหรบัการที ่BTL จะวา่จา้งผูผ้ลติรายอื่นทดแทนนัน้  บรษิทัมี
ความเหน็วา่สนิคา้โดยทัว่ไปจะมปีจัจยัดา้นคณุภาพและราคา
เป็นตวัแปรทีส่าํคญั  และจากการทีบ่รษิทัไดด้าํเนินธุรกจิผลติสี
อุตสาหกรรม ซึง่มปีระสบการณ์ ความเชีย่วชาญและไดร้บั
ความไวว้างใจจากลกูคา้มาอยา่งยาวนาน  บรษิทัไดใ้ห้
ความสาํคญัในคณุภาพการผลติสนิคา้ในราคาทีเ่หมาะสมแก่
การรบัจา้งผลติเสมอมา  จงึมัน่ใจไดว้า่บรษิทัจะไดร้บัความ
ไวว้างใจจากลกูคา้และไดร้บัการวา่จา้งผลติสนิคา้ต่อไป 

อยา่งไรกต็าม BASF ไดม้เีป้าหมายใหป้ระเทศไทย
เป็นศนูยก์ลางดา้นการผลติเพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ
สารเคลอืบ (Coatings) ในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตแ์ละ 

อุตสาหกรรมอื่นในภมูภิาคอาเซยีน  จงึทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ BTL 
จะมุง่มัน่ดาํเนินแผนการตลาดและขยายฐานลกูคา้ใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายของ BASF ทีว่างไวใ้หไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 
 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิง Know-How จากค ู่

คา้ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติสพีน่รถจกัรยานยนตต์าม Know-
How ของ BASF Coatings Japan และตามคาํสัง่ซือ้ของบรษิทั 
บเีอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั (“BTL”) ซึง่จะจดัจาํหน่ายใหก้บักลุม่
ผูผ้ลติสนิคา้ OEM  โดยในปี 2551 บรษิทัยงัคงจาํหน่ายสนิคา้
ผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย  ซึง่มสีดัสว่นการจาํหน่ายรอ้ยละ 57.7 ของ
รายไดร้วม  และในปี 2552 บรษิทัไดป้รบัเปลีย่นการดาํเนิน
ธุรกจิ  ทาํใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานตาม Toll 
Manufacturing Agreement คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63.51 ของ
รายไดร้วม  ซึง่จะพบวา่รายไดข้องบรษิทัสว่นใหญ่มาจากการ
ผลติสทีีใ่ช ้ Know-How ของ BASF Coatings Japan 
นอกจากน้ีในการใช ้Know-How จาก BASF Coatings Japan 
ในการผลติ บรษิทัจะตอ้งใชว้ตัถุดบิเฉพาะทีเ่ป็นความลบัทาง
การคา้ ทีต่อ้งซือ้จากผูจ้ดัจาํหน่ายทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก
เจา้ของ Know-How เทา่นัน้  ดงันัน้หาก BASF Coatings 
Japan มคีวามสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมส ี อาจจะสง่ผล
กระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญัได ้

อยา่งไรกต็าม แมบ้รษิทัจะใช ้ Know-How จาก
ต่างประเทศทีม่ชีือ่เสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลใน
การผลติสเีพือ่สง่มอบใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายไปยงักลุม่ผูใ้ชส้ใีน
ประเทศ  แต่การใช ้ Know-How จากต่างประเทศจะตอ้งมกีาร
ปรบัการใชง้านเพือ่ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในประเทศไทยซึง่
แตกต่างจากสภาพแวดลอ้มในประเทศของเจา้ของ Know-How  
ซึง่ตอ้งอาศยัการวจิยั พฒันา และความชาํนาญทางธุรกจิใน
ประเทศ และขัน้ตอนการใหบ้รกิารหลงัการขายโดยบุคลากรคน
ไทยทีม่คีวามชาํนาญและสามารถประสานงานกบัลกูคา้คนไทย
ไดด้กีวา่บุคลากรชาวต่างประเทศ ซึง่บรษิทัมทีัง้ความเขา้ใจ
และความชาํนาญในธุรกจิ และสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการใชส้ขีองลกูคา้ในประเทศไดด้กีวา่ เชน่ บรษิทัสามารถ
ใหค้าํแนะนําแก่ลกูคา้ในการใชส้ใีนสภาพแวดลอ้มในประเทศ
ไทยทีม่คีวามชืน้สงูกวา่ประเทศญีปุ่น่ นอกจากน้ี บรษิทัยงัให้
ความสาํคญัในการขยายฐานลกูคา้ของบรษิทัเองในกลุม่สี
เคลอืบบรรจุภณัฑแ์ละหมกึพมิพม์ากขึน้  ซึง่จะทาํใหส้ดัสว่น

ปัจจยัความเส่ียงปัจจยัความเส่ียง    
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การจาํหน่ายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายลดลง เน่ืองจากบรษิทัมสีดัสว่น
การจาํหน่ายผลติภณัฑห์ลกัอื่นๆ โดยตรงเพิม่ขึน้  
 

ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราและราคาวตัถดิุบ 

บรษิทัใชเ้คมภีณัฑเ์ป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติส ี
ไดแ้ก่ ผงส ี เรซิน่ ตวัทาํละลาย (Solvent) ซึง่ผงส ีและเรซิน่ที่
เป็นวตัถุดบิเฉพาะ มบีางสว่นตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ และ
ซือ้ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิ จงึทาํใหบ้รษิทัมกีารซือ้วตัถุดบิทัง้
ในรปูสกุลเงนิบาท และสกุลเงนิต่างประเทศ ในปี 2551 และปี 
2552 บรษิทัมสีดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถุดบิจากผูจ้ดัจาํหน่ายหรอืผู้
นําเขา้ คดิเป็น  รอ้ยละ 82.74 และรอ้ยละ 88.08 ของยอดซือ้
วตัถุดบิ ตามลาํดบั และบรษิทันําเขา้วตัถุดบิเองคดิเป็นรอ้ยละ 
17.26 และรอ้ยละ 11.92 ของยอดซือ้วตัถุดบิ ตามลาํดบั จงึ
อาจทาํใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ นอกจากน้ีราคาเคมภีณัฑ์
บางสว่นจะปรบัตวัตามราคาน้ํามนั  หากราคาวตัถุดบิ
เคมภีณัฑป์รบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งงรวดเรว็และมนียัสาํคญัจงึอาจจะ
สง่ผลต่อตน้ทุนขายและผลประกอบการของบรษิทัได ้

อยา่งไรกต็าม บรษิทัมวีงเงนิสาํหรบัทาํสญัญาซือ้
เงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนั
การเงนิซึง่เป็นวงเงนิทีเ่พยีงพอต่อมลูคา่การสัง่ซือ้วตัถุดบิจาก
ต่างประเทศในแต่ละครัง้  นอกจากน้ี บรษิทัมกีารวางแผนการ
ผลติตามแผนการผลติสนิคา้ของลกูคา้ก่อนการซือ้วตัถุดบิ
หลกัๆ จากผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิ เพือ่ใหม้วีตัถุดบิใหพ้อเพยีง
สาํหรบัการผลติสใีนแต่ละคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ โดยจะมกีารสัง่ซือ้
วตัถุดบิลว่งหน้าประมาณ 1 - 3 เดอืน และมกีารสาํรองวตัถุดบิ
นานประมาณ 3 เดอืน นอกจากน้ีบรษิทัยงัมนีโยบายในการ
ปรบัราคาขายตามความผนัผวนของตน้ทุนแมจ้ะไมส่ามารถ
ปรบัราคาไดท้นัท ี แต่สนิคา้สว่นใหญ่ของบรษิทัจะมวีงจรชวีติ
คอ่นขา้งสัน้ ทาํใหบ้รษิทัมโีอกาสทีจ่ะตัง้ราคาสนิคา้ใหมใ่ห้
สะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิเพือ่รกัษาระดบัอตัรากาํไรสว่นเพิม่ และ
บรษิทัยงัตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของเคมภีณัฑใ์นตลาดโลกอยา่งใกลช้ดิ เพือ่เป็นขอ้มลูในการ
บรหิารตน้ทุนการผลติ ลดความเสีย่งจากผลกระทบของความ
ผนัผวนของราคาวตัถุดบิ และทาํใหบ้รษิทับรหิารอตัรากาํไร
ขัน้ตน้ได ้
 

ความเส่ียงจากการสัง่ซ้ือวตัถดิุบเฉพาะจาก

ผ ูจ้ดัจําหน่ายนอ้ยราย 

บรษิทัมกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสพีน่
รถจกัรยานยนต ์ สเีคลอืบบรรจภุณัฑ ์ และหมกึพมิพจ์ากผูจ้ดั

จาํหน่ายวตัถุดบิหลกัจาํนวน 3 ราย ซึง่สว่นใหญ่เป็นวตัถุดบิ
สาํคญัซึง่มสีตูรเป็นความลบัทางการคา้ตาม Know-How ที่
บรษิทัใชใ้นการผลติ ซึง่สตูรลขิสทิธิก์ารผลติสน้ีีเป็นสว่นสาํคญั
ในธุรกจิสอุีตสาหกรรม  จงึอาจทาํใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งจาก
หากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ดงักลา่วยกเลกิการจดัสง่วตัถุดบิ
ใหแ้ก่บรษิทั หรอืไมส่ามารถจดัสง่วตัถุดบิไดต้รงตามเวลาที่
กาํหนด 

อยา่งไรกต็าม ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ
สนิคา้  บรษิทัไดท้าํการคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิในประเทศ
รายดงักลา่วมาเป็นเวลานาน โดยมกีารทาํสญัญาระหวา่งบรษิทั
และผูจ้ดัจาํหน่าย เพือ่ใหผู้จ้ดัจาํหน่ายสามารถจดัหาวตัถุดบิ
ตามสญัญาตรงตาม Know-How ทัง้น้ี หากผูจ้ดัจาํหน่าย
วตัถุดบิตามสญัญารายดงักลา่วไมส่ามารถจดัสง่วตัถุดบิใหแ้ก่
บรษิทัได ้ หรอืไมส่ามารถจดัสง่ไดต้รงตามเวลาทีก่าํหนด  
บรษิทัสามารถสัง่ซือ้วตัถุดบิดงักลา่วจากบรษิทัคูค่า้ กลุม่บรษิทั
เจา้ของ Know-How เพือ่ใชใ้นการผลติและสามารถสง่สใีห้
ลกูคา้ตามคาํสัง่ซือ้ในเวลาทีต่กลงได ้ ซึง่การนําเขา้วตัถุดบิจาก
ต่างประเทศจะมตีน้ทุนสงูกวา่วตัถุดบิในประเทศและอาจสง่ผล
ใหต้น้ทุนการผลติสนิคา้ของบรษิทัสงูขึน้ 
 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงอตุสาหกรรม 

ยานยนต ์ 

รายไดจ้ากการผลติสกีลุม่ยานยนตใ์นปี 2551 และปี 
2552 คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 68.20 และรอ้ยละ 63.51 
ของยอดขายทัง้หมดตามลาํดบั ซึง่ไดร้ายไดด้งักลา่วจะขึน้ลง
ตามอุตสาหกรรมยานยนต ์  แมส้ถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิที่
ตกตํ่าทัว่โลกและราคาน้ํามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองในปี 
2551 - 2552 จะสง่ผลกระทบใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตโ์ดยรวม
หดตวัลง  แต่ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์งัมแีนวโน้มเตบิโต
ขึน้เน่ืองจากผูบ้รโิภคเลอืกทีจ่ะลดภาระคา่ใชจ้า่ยโดยการใช้
รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการเดนิทางและการขนสง่
ทดแทนการใชร้ถยนตซ์ึง่มตีน้ทุนทีส่งูกวา่ 

อยา่งไรกต็าม การหดตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2552 ซึง่ขณะน้ีไดม้สีญัญาณทีด่ขี ึน้ในปี 2553  พฤตกิรรม
การใชส้ขีองลกูคา้ยงัคงไมเ่ปลีย่นยีห่อ้สจีากเดมิทีต่นเคยใชอ้ยู่
เน่ืองจากมตีน้ทนุในการเปลีย่นแปลงสงู (Switching Cost) และ
ตน้ทุนสเีมือ่เทยีบกบัตน้ทุนสนิคา้คดิเป็นสดัสว่นทีน้่อยมาก 
เชน่ ตน้ทุนสเีทยีบกบัตน้ทุนรถยนตท์ัง้คนั ผูใ้ชส้จีงึจะเลอืกใชส้ี
ทีต่นใหก้ารยอมรบั และไมเ่สีย่งทีจ่ะเปลีย่นไปใชส้ทีีไ่มเ่ป็นที่
รูจ้กัหรอืไมเ่ป็นทีย่อมรบัแมส้ดีงักลา่วจะมรีาคาขายทีต่ํ่ากวา่ 
ดงันัน้ฐานลกูคา้ผูใ้ชส้ขีอง BASF Coatings Japan จะยงัคงใช้
สขีอง BASF Coatings Japan ต่อไป 
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ปัจจยัความเสี่ยง 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัในการผลติและ
จาํหน่ายสทีีเ่กีย่วเน่ืองกบัอุตสาหกรรมอืน่ๆ นอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมยานยนตม์ากขึน้ เชน่ สบีรรจภุณัฑ ์และหมกึพมิพ ์
รวมถงึการมุง่เน้นพฒันาสทีีผ่ลติโดยใช ้ Know-How และตรา
สนิคา้ของบรษิทัพรอ้มทัง้ขยายฐานลกูคา้ของบรษิทัเองมากขึน้ 

 
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

เน่ืองจากลกูคา้ของบรษิทัสว่นใหญ่เป็นผูผ้ลติสนิคา้
ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองบรษิทัจงึตอ้งมกีารควบคุมกระบวนการ
ผลติสใีหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกลุม่อุตสาหกรรมหรอืตาม
ขอ้กาํหนดของลกูคา้เป็นหลกั เชน่ หากลกูคา้ใหค้วามสาํคญั
เรือ่งการรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษิทัตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารผลติที่
ตระหนกัถงึการรกัษาสิง่แวดลอ้มดว้ย  เพราะสเีป็นสว่นหน่ึง
ของผลติภณัฑข์องลกูคา้ดว้ย ดว้ยเหตุผลดงักลา่วมาน้ีทาํให้
บรษิทัตอ้งพยายามพฒันาเทคโนโลย ี และกระบวนการผลติให้
ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ หากลกูคา้ผูใ้ชส้เีปลีย่นแปลง
สายการผลติหรอืเทคโนโลยขีนาดใหญ่ เชน่ การเปลีย่นแปลง
วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติของลกูคา้จากโลหะ มาเป็นกระดาษ หรอื
การลดการใชท้นิเนอรใ์นผลติภณัฑข์องลกูคา้ ตลอดจนการ
เปลีย่นสตูรการผลติเป็นสตูรน้ํา (Water Borne) การนําใช้
หุน่ยนตใ์นขัน้ตอนการพน่ส ี ทาํใหล้ดการสญูเสยีของสรีะหวา่ง
การพน่ และการใชส้ารเคมชีนิดใหม่ๆ  เพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
การเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่ดงักลา่วอาจทาํใหบ้รษิทัมคีวาม
เสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยไีด ้ 

อยา่งไรกต็าม โดยปกตแิลว้ลกูคา้ผูใ้ชส้จีะเป็นผูผ้ลติ
ทีม่กีารวางแผนในสายการผลติระยะยาว และไมค่อ่ยมกีาร
เปลีย่นแปลงสายการผลติหรอืเทคโนโลยขีนาดใหญ่บอ่ยครัง้ 
เน่ืองจากในการเปลีย่นแปลงสายการผลติ หรอืเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่แต่ละครัง้จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู  นอกจากน้ี บรษิทั
จะมกีารวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลติสนิคา้
ของลกูคา้ โดยบรษิทัยงัไดม้สีว่นรว่มในการวางแผนการผลติใน
ระยะยาวของลกูคา้ดว้ย จงึทาํใหบ้รษิทัสามารถประเมนิ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคนิคการผลติ และปรบั
แผนการลงทนุของบรษิทัเพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งในการผลติ 
ซึง่จะชว่ยใหบ้รษิทัสามารถลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยไีด ้ 
 

ความเส่ียงจากการท่ีบรษิทัมีผ ูถื้อห ุน้ราย

ใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 50 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552  กลุม่ตระกลูเอกแสงกุล
ซึง่เป็นกลุม่ผูบ้รหิารมอีาํนาจควบคุมในบรษิทั ยงัคงมสีดัสว่น
การถอืหุน้สงูกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้สามญัทีเ่รยีกชาํระแลว้
ทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 55.47 ซึง่ทาํใหก้ลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ดงักลา่วสามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด 
ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการหรอืการขอมตทิีต่อ้งใช้
เสยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรือ่งทีก่ฎหมายหรอื
ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่าํหนดใหต้อ้งไดร้บัมต ิ 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้รายอื่นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวม
คะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบ และถ่วงดุลเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอ
ได ้ 
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 บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) มรีายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ดงันี้ 

บริษทั/ บริษทัยอ่ยกบั
บคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภทรายการ 

ลกัษณะและ 
เงือ่นไขของรายการ 

มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตสุมผลของรายการ ปี 2552 ปี 2551 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส ์  เป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถอืหุน้
ในบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากัด 
(มหาชน)50.70% ของจาํนวน
ทีม่สีทิธอิอกเสยีง) 

 ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบรษิทั 
ไดแ้ก่ กลุ่มเอกแสงกุล จาํนวน
รอ้ยละ 100.00 ของทุนทีช่าํระ
แลว้ทัง้หมด  

 มกีรรมการกลุม่เดยีวกนั 

รายการเชา่อสงัหรมิ
ทรพัยร์ะยะสัน้ 
 คา่เชา่จา่ย 

 เช่าทีด่นิและอาคารสํานักงาน
สาขาที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นที่ตัง้ของสํานักงานและ
หอ้งวจิยั สญัญาเช่าลงวนัที ่1 
มนีาคม 2551 สิน้สุดวนัที ่28 
กุมภาพนัธ ์2554 สญัญาเช่ามี
อายุ 3 ปี อตัราค่าเช่าเดอืนละ 
321,100 บาท  

 เช่าทีด่นิและอาคารสํานักงาน
ส า ข า เ พิ่ ม เ ติ ม ที่
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทีต่ ัง้
ของสํานักงาน สญัญาเช่าลง
วนัที ่ 1 พฤษภาคม 2550 
สิน้สุดวนัที ่30 เมษายน 2553 
สญัญาเช่ามอีายุ 3 ปี อตัรา 
คา่เชา่เดอืนละ 107,000 บาท 
 

 

5.14 4.66  บริษัทเช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน
สาขาที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตัง้
ของสาํนกังานและหอ้งวจิยั  

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: บรษิทัมี
ความจําเป็นต้องเช่าพืน้ทีด่งักล่าว เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในปจัจุบนั เพื่อการใชเ้ป็น
สํานักงานในกรุงเทพมหานคร และใช้
เป็นหอ้งวจิยั 

 โดยสญัญาที ่1 มรีะยะเวลาการเช่า 3 ปี 
อัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารเดือนละ 
321,100 บาท ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิ
อิสระ คือ บริษัท พรีเฟอ แอฟไพรซัล 
จาํกดั เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2550   

 โดยสญัญาที ่2 มรีะยะเวลาการเช่า 3 ปี 
อัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารเดือนละ 
107,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าเช่าที่ดิน
และอาคารทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ 
คอื บรษิัท พรีเฟอ แอฟไพรซลั จํากดั 

รายการระหว่างกนัรายการระหว่างกนั    
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เมือ่วนัที ่3 ตุลาคม 2548  
ในการต่ออายุการเช่าทัง้สองสญัญาอกี 
3 ปี บริษัทต้องแสดงความจํานงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรภายใน 1 เดือนก่อน
ครบระยะเวลาการเช่า โดยสามารถตก
ลงราคาคา่เชา่ใหมไ่ด ้

บรษิทั ออรจินิ อซีึน่ 
เพน้ท ์จาํกดั (“OEP”)  : 
เดมิชือ่ บรษิทั ออรจินิ 
มกิ ิ(ประเทศไทย) 
จาํกดั (“OMT”) 
 

 เป็นบรษิทัรว่ม  
 มกีรรมการรว่มกนั ไดแ้ก่ นาย

สนิท เอกแสง 
 ใ น เ ดื อ น กั น ย า ย น  2552 

บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มจํานวน 
600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
0.2 ทาํใหส้ดัสว่นการลงทุนใน
บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท ์
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 40.00  

 ในเดอืนมกราคม 2551 บรษิทั
ได้ซื้ อหุ้น เพิ่มสัดส่ วนการ
ลงทุนในบริษัท ออริจิน มิก ิ
เป็นรอ้ยละ 39.80 

 
 
 

 รายไดจ้ากการ
ขายสนิคา้ 

 รายไดจ้ากการ
จาํหน่าย
เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เดิมบริษัทขายสีพ่นพลาสติก
ใหก้บับรษิรั่วม ซึง่เป็นตวัแทน
จาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัเพยีง
ร า ย เ ดี ย ว  ต า ม ข้ อ ต ก ล ง
ทางการคา้กบัเจา้ของสตูรการ
ผลิต  บริษัทจึง ไม่สามารถ
เทียบเคียงกับราคาตลาดได ้
ทัง้ นี้  บริษัทมีอิสระในการ
กําหนดอัตรากําไรส่วนเพิ่ม
โดยพิจารณาตามนโยบาย
ราคาและภาวะตลาดควบคูก่นั 

 ในเดอืนมกราคม 2551 บรษิทั
ขายเครื่ องจักร  เครื่ องมือ 
อุปกรณ์ และสนิคา้คงคลงัทีใ่ช้
ในสายการผลติ ในราคาที่ไม่
ตํ่ ากว่าาทางบัญชี เพื่อโอน
สว่นงานผลติสพีน่พลาสตกิไป
ยงับรษิทัรว่ม 

0.16 
 

-0- 
 

58.63 
 

11.21 
 

 บรษิทั ออรจินิ อซีึ่น เพน้ท์ จํากดั เป็น
บรษิทัร่วมทุน ทําหน้าที่เป็นผูผ้ลติและ
จดัจําหน่ายสพี่นพลาสตกิ มเีครดติขาย
เชน่เดยีวกบัลกูคา้รายอื่น ๆ  

ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: บรษิทัร่วม
ทุนกบับริษทั ออรจินิ อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั 
เพื่อความคล่องตวัในการขยายตลาดสพี่น
พลาสตกิ 

 
 

 ลกูหนี้การคา้ 
- ยอดตน้ปี 
- ยอดสิน้ปี 

 รายการปกตทิางธุรกจิ
เกีย่วเนื่องจากการขายสนิคา้ 

 
 

33 
 

 
60.48 
0.01 
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   ซือ้สนิคา้  ปจัจุบนับรษิทัยงัคงซือ้วตัถุดบิ
บางรายการเพื่อใชใ้นการผลติ
สพีน่รถจกัรยานยนตใ์นราคาที่
เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได ้

 

1.71 5.57  หากบรษิทัต้องสัง่ซื้อวตัถุดบินําเขา้เอง 
จะต้องซื้อในจํานวนขัน้ตํ่าตามที่ผู้จ ัด
จาํหน่ายกาํหนด การซือ้ผา่นบรษิทั ออริ
จนิ อีซึ่น เพน้ท์ จํากดั ที่ส ัง่ซื้อวตัถุดบิ
ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีการสัง่ซื้อ
วัตถุดิบในปริมาณมากอยู่แล้ว ทําให้
บรษิทัไม่จาํเป็นตอ้งซือ้ในปรมิาณทีเ่กนิ
ความจาํเป็น 

   เจา้หนี้การคา้ 
- ยอดตน้ปี 
- ยอดสิน้ปี 

 รายการปกตทิางธุรกจิ
เกีย่วเนื่องจากการซือ้สนิคา้ 

 
3.71 
0.18 

 
41.93 
3.71 

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็น
รายการคา้ปกต ิ

 
  การใหเ้ชา่อสงัหรมิ

ทรพัยร์ะยะสัน้ 
 คา่เชา่รบั 
 คา่บรกิารรบั 

 เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2551 
บรษิทัทาํสญัญาเช่าอายุ 3 ปี 
ใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารโรงงานและ
คลงัสนิคา้อตัราค่าเช่าเดอืนละ 
400,000 บาทและค่าบรกิาร
อื่นเดอืนละ 100,000 บาท 
(เดิมบริษัทให้เช่าพื้นที่เก็บ
รักษาวัตถุดิบและสินค้ารอ
จัดส่ง  ตั ้งแ ต่  1  มิถุนายน . 
2548 บริษัทให้เช่าโกดังใน
อัตราเดือนละ 7,500 บาท 
และค่าบริการอื่นๆ ในอัตรา
เดอืนละ 5,000 บาท) 

 
 และตัง้แต่ 1 มนีาคม. 2551 

6.10 
1.52 

5.88 
1.47 

 เป็นการเชา่อาคารโรงงานและโกดงัที่
โรงงานในจงัหวดัชลบุร ีเพือ่เป็น
โรงงานผลติและโกดงัเกบ็สพีน่พลาสตกิ  

 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ:  
 บรษิทัไดด้าํเนินการใหผู้ป้ระเมนิอสิระ
ประเมนิคา่เชา่โกดงัแลว้ โดยบรษิทั พรี
เฟอ แอฟไพรซลั จาํกดั เมือ่วนัที ่ 27 
มนีาคม. 2550 เทา่กบั 150 บาทต่อ
ตรม. โดยผูป้ระเมนิอสิระรายเดยีวกนั 
บนพืน้ทีใ่ชส้อย 2,704 ตรม.  
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บริษัท ได้ ให้ เ ช่ าช่ ว งพื้นที่
สํ า นั ก ง า น ส า ข า ที่
ก รุ ง เ ทพมหานคร เพื่ อ ใ ห ้
บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท ์
จาํกดั ใชเ้ป็นอาคารสาํนักงาน
และหอ้งวจิยัและพฒันา อตัรา
ค่าเช่าเดอืนละ 108,000 บาท 
และอัตราค่าบริการอื่นเดือน
ละ 27,000  

 

 
 
 
 บรษิทัไดด้าํเนินการใหผู้ป้ระเมนิอสิระ
ประเมนิคา่เชา่สาํนกังานแลว้ โดยบรษิทั 
พรเีฟอ แอฟไพรซลั จาํกดั เมือ่ 7 
พฤศจกิายน 2550 โดยมคีา่เชา่ประเมนิ
เทา่กบัเดอืนละ 200 บาทต่อตร.ม. บน
พืน้ที ่675 ตร.ม. โดยบรษิทัไดท้าํ
สญัญาคา่เชา่ในอตัรา 160 และ 
คา่บรกิาร 40 บาทต่อตร.ม.    คา่บรกิารอื่น  บริษัทให้บริการอื่นๆได้แก่ 

การซ่อมบํารุงเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์การผลิต การอบรม
และสมันา  เป็นต้น ในราคา
ตน้ทุนบวกกําไรสว่นเพิม่ เพือ่
เป็นการบริหารทรพัยากรให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

1.67 3.43 

   รายไดค้า้งรบั  ค่าเช่าและค่าบริการ เครดิต 
30 วนั 
 

-0- 1.67

บรษิทั บเีอเอสเอฟ 
โคทติง้ส ์เจแปน จาํกดั 
(ญีปุ่น่) หรอื BASF 
Coatings Japan (BCJ) 

 ถอืหุน้ในบรษิทัย่อย คอื บจก. 
นอฟ (ประเทศไทย) (“NTL”) 
จํานวนร้อยละ 40 และบรษิทั
ถือจํานวนร้อยละ 50.98 และ 
Miki (Japan) ถอืหุน้จํานวน
ร้อยละ 9 ของทุนที่ชําระแล้ว
ทัง้หมดของ NTL 

 บรษิทัซือ้หุน้ 40% จาก BCJ 

 ซือ้สนิคา้  เป็นการนําเขา้สทีีบ่รษิทัไม่ได้
ผลติเพือ่จาํหน่ายต่อ 

-0- 11.33  ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็น
รายการคา้ปกต ิในปี 2551 

 เจา้หนี้การคา้  คา่สนิคา้นําเขา้เพือ่ขาย  -0- 3.05  ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็น
รายการคา้ปกต ิในปี 2551 

 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่  ค่ า เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

ค่าลิขสทิธิ ์โดยคดิอตัราที่ตก
ลงร่วมกนัตามสญัญาตัง้แต่ปี 

-0- 19.48  ร า ย ก า ร ค่ า เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
ค่าลขิสทิธิ ์คํานวณจากรายไดข้ายสพี่น
รถจกัรยานยนต์ตามอตัราที่กําหนดใน
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ในวนัที ่7 ม.ค. 52 ซึ่งทําให้
บริษัทมสีดัส่วนการถือหุ้นใน 
NTL รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 90.98 

 บรษิทัซือ้หุน้ 9% จาก Miki 
ในวนัที ่ 6 ก.พ. 52 ซึง่ทําให้
บริษัทมสีดัส่วนการถือหุ้นใน 
NTL รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 99.98 

 หลังจากซื้อหุ้นทัง้หมดจาก
บริษัท บีเอเอสเอฟ โคทติ้งส ์
เ จ แ ป น  จํ า กั ด  ทํ า ใ ห้
ค ว ามสัมพัน ธ์ ข อ งบ ริษัท
เปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทที่ไม่
เกีย่วกนั ในปี 2552  

 

2527 
 ตัง้แต่ 1 มกราคม 2552 ไดท้าํ
สญัญายกเลิกค่าเทคนิคการ
ผลติและคา่ลขิสทิธ ์

สญัญาตัง้แต่ปี 2527 
 ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็นไป
ตามข้อตกลงบริษัท บีเอเอสเอฟ โคท
ติง้ส ์เจแปน จาํกดัในปี 2551 

   คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย เป็นค่าเทคนิคการผลิตและ
ค่าลิขสิทธิ ์มีกําหนดจ่ายทุก
รอบ 6 เดือนภายใน 60 วัน
นบัจากวนัทีค่รบรอบ 
 

-0- 16.93 

บรษิทั วตัสนั 
สแตนดารด์ เอเชยี องิค ์
จาํกดั หรอื Watson 
Standard Asia Inc. 

 เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อย คอื 
บจก .  อีซึ่น  วัตสัน  โค๊ตติ้ ง 
(“EWC”) จํานวนร้อยละ 
49.00 ซึ่งบริษัทถือจํานวน
ร้อยละ  50.95 และกลุ่มเอก
แสงกุลถอืจํานวนรอ้ยละ 0.05 
ของทุนทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

 ซือ้สนิคา้ 
 
 
 
 

 เป็นการนําเขา้วตัถุดบิทีใ่ชใ้น
การผลิตสเีคลือบบรรจุภณัฑ์
ตามราคาตลาด เป็นรายการ
ปกตทิางธุรกจิ  

1.60 7.57  ความเหน็กรรมการตรวจสอบ: เป็น
รายการคา้ปกต ิ

 เจา้หนี้การคา้  คา่สนิคา้นําเขา้ -0- 1.95 
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัที่ได้กล่าวในตารางขา้งต้นแล้ว และมี
ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบตามทีร่ะบุในตาราง สาํหรบัในอนาคตหากมรีายการลกัษณะดงักล่าวเกดิขึน้อกี บรษิทัสามารถ
ดําเนินการไดแ้ละจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส สาํหรบัรายการระหว่างกนัอื่นๆ บรษิทัจะมอบหมายใหฝ้่าย
งานที่เกี่ยวขอ้งรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการดงักล่าวเพื่อนําเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ว่า 
รายการดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิทัว่ไปและเป็นไปตามราคาตลาด ในการน้ี บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยการใหค้วามเหน็ต่อการทาํรายการระหวา่งกนันัน้ จะตอ้งไมม่กีรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี
รว่มอยูด่ว้ย 

นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตทัง้ในสว่นทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ือง ประกอบดว้ย รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั ไดแ้ก่ 
การขายวตัถุดบิและสนิค้า การซื้อวตัถุดบิและสนิคา้ การใหบ้รกิาร และรายการเช่าและใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ เป็นต้น 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํรายการและพจิารณา
ว่าเงื่อนไขการกําหนดราคาและเงื่อนไขการทํารายการว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกจิปกต ิทัง้น้ี ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่มสี่วนร่วมใน
การพจิารณาอนุมตักิารทํารายการ คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สําคญัของบริษัทหรือบรษิัทย่อย และตาม
มาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย หากมรีายการระหวา่งกนัของบรษิทัที่
เกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 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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คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

 

  

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน ภาพรวมของผลการดําเนินงาน   

บรษิทั อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และบรษิทัย่อย ดาํเนินกจิการใน 3 สว่นงานหลกั คอื 1) สว่นงานกลุ่มสยีาน
ยนต ์2) สว่นงานกลุ่มสอุีตสาหกรรมอื่น และ 3) สว่นงานอื่น ไดแ้ก่ ธุรกจิจาํหน่ายและใหบ้รกิารเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรองอากาศ  
เป็นตน้ 

อตัราการขยายตวัของรายไดข้องบรษิทั จะขยายตวัตามอุตสาหกรรมของลกูคา้ ซึง่สามารถแบ่งไดต้ามผลติภณัฑห์ลกั เช่น 
รายไดจ้ากสพีน่รถจกัรยานยนตท์ีใ่ชใ้นการพน่ตวัถงัและชิน้สว่นรถจกัรยานยนต ์ทีจ่ะผนัแปรตามอุตสาหกรรมยานยนต ์และรายได้
จากหมกึพมิพอ์อฟเซทจะผนัแปรตามอุตสาหกรรมสิง่พมิพ ์และรายไดจ้ากสเีคลอืบบรรจุภณัฑจ์ะผนัแปรตามอุตสาหกรรมอาหาร
และบรรจุภณัฑ ์โดยรายไดห้ลกัของบรษิทัเป็นรายไดจ้ากการจําหน่ายสกีลุ่มยานยนต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมจาก
การขาย 

  

รายได้รายได้  

ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 รายไดร้วมของบรษิทัเท่ากบั 698.45 ลา้นบาท 692.68 ลา้นบาท และ 685.13 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

บรษิทัมสีดัส่วนรายไดจ้ากการขายสกีลุ่มยานยนต์ ต่อรายไดร้วม ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 เท่ากบั รอ้ยละ 77.48 
รอ้ยละ 69.56 และรอ้ยละ 63.01 ตามลําดบั สดัส่วนรายไดส้กีลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ต่อรายไดร้วม ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 
เท่ากบั รอ้ยละ 21.88 รอ้ยละ 27.51 และรอ้ยละ 24.39 ตามลําดบั สดัส่วนรายไดส้่วนงานอื่น และรายไดอ้ื่น ต่อรายไดร้วม ในปี 
2550 ปี 2551 และปี 2552 เทา่กบั รอ้ยละ 0.64 รอ้ยละ 2.93 และรอ้ยละ 12.6 ตามลาํดบั 

  

จาํแนกรายได้
ท่ีมา: ข้อมลูจากงบการเงินรวม

ปี 2550
(ล้านบาท)

ปี 2551
(ล้านบาท)

ปี 2552
(ล้านบาท)

%
ปี 2550

%
ปี 2551

%
ปี 2552

รายไดจ้ากการขายและรบัจา้ง 694.03        672.37        609.01        99.37% 97.07% 88.89%
กลุ่มยานยนต์ 541.19         481.81         435.14         77.48% 69.56% 63.51%
กลุ่มสอุีตสาหกรรมอืน่ 152.84         190.57         168.42         21.88% 27.51% 24.58%
สว่นงานอืน่ -               -               5.46             0.00% 0.00% 0.80%

รายไดอ้ื่น 4.42            20.31          26.46          0.63% 2.93% 3.86%
รายไดจ้ากการจําหน่ายฐานขอ้มลูลูกคา้และการตลาด 49.65          0.00% 0.00% 7.25%

รวม 698.45          692.68          685.13          100.00% 100.00% 100.00%  
 

ในปี 2552 มลูค่าและสดัส่วนรายไดส้กีลุ่มยานยนตต่์อรายไดร้วมลดลง เป็นผลจากปจัจยัภายนอก คอื ภาพรวมเศรษฐกจิ
ของกลุ่มยานยนต์ภายในประเทศทีช่ะลอตวั และปจัจยัภายใน คอื การปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั ซึง่ในปี 2551 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนในบรษิทั ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์จํากดั (“OEP”) และขายสายการผลติสพี่นพลาสตกิใหแ้ก่ OEP  เพื่อให ้OEP ทํา
หน้าทีผ่ลติและจาํหน่ายอย่างครบวงจร และมฐีานะเป็นบรษิทัร่วม จงึทําใหบ้รษิทัรบัรูผ้ลดาํเนินงานของ OEP ในรูปของส่วนแบ่ง
กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จากเดมิรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการผลติและจําหน่าย และต่อมาบรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาความร่วมมอื
กบับรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั (“BTL”) โดยบรษิทัไดร้บัสทิธกิารผลติสพีน่รถจกัรยานยนต ์(Toll Manufacturing) และเป็น
ศนูยก์ลางการผลติเพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิสารเคลอืบ (Coatings) ในอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมอื่นใน
ภูมภิาคอาเซยีน และ บรษิทัไดเ้ริม่ผลติสนิคา้และส่งมอบใหแ้ก่บรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ในเดอืนมกราคม 2552 
ทาํใหบ้รษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการรบัจา้งผลติ และรายไดอ้ื่นๆ ซึง่จากเดมิรบัรูเ้ป็นรายไดก้ารผลติและจาํหน่าย  

คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิคาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิ    
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รายไดร้วมของบรษิทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและรบัจา้ง รายไดอ้ื่นๆ (ซึง่ไดแ้ก่ กําไรจากการจําหน่ายทรพัยส์นิ
ถาวร กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น ทัง้น้ี ไม่รวมสว่นแบ่งในผลกําไรสุทธใินบรษิทัร่วม) และรายไดจ้ากการจําหน่ายฐานขอ้มลูลกูคา้
และการตลาด  

1) รายไดจ้ากการขายและรบัจา้ง จาํแนกไดเ้ป็น 3 สว่นงานหลกั ตามรายละเอยีดรายไดจ้ากการขายและรบัจา้งดงัน้ี 

 รายได้จากการขายและรบัจ้าง กลุ่มสยีานยนต์ เป็นสทีี่นําไปใช้กบักลุ่มยานยนต์ เช่น สพี่นรถจกัรยานยนต์ ที่
นําไปใชพ้น่สตีวัถงั และชิน้สว่นรถจกัรยานยนต ์ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมรีายไดจ้ากกลุม่สยีานยนต ์
เทา่กบั 541.19 ลา้นบาท 481.81 ลา้นบาท และ 435.14 ลา้นบาท ซึง่รายไดจ้ากกลุ่มสยีานยนตจ์ะผนัแปรตามยอด
ผลติยานยนตภ์ายในประเทศ  

 รายได้จากการขายและรับจ้าง กลุ่มสีอุตสาหกรรมอื่น เป็นสีที่นําไปใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และ
อุตสาหกรรมเคลอืบบรรจุภณัฑ ์ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมรีายไดจ้ากกลุ่มสอุีตสาหกรรมอื่น เท่ากบั 
152.84 ล้านบาท 190.57 ล้านบาท และ 168.42 ล้านบาท  รายได้จากกลุ่มสอุีตสาหกรรมอื่น ลดลงตามภาวะ
อุตสาหกรรมสิง่พมิพ ์และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณัฑ ์  อย่างไรกต็าม ในปี 2552 บรษิทั อซีึน่ วตัสนั โค๊
ตติ้ง จํากดั (“EWC”) ไดห้ยุดการเป็นตวัแทนจําหน่ายสเีคลอืบบรรจุภณัฑ ์และใหบ้รษิทัป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสี
เคลอืบบรรจุภณัฑใ์หก้บัลกูคา้โดยตรง 

 รายได้จากการขายและรบัจ้าง ส่วนงานอื่น ได้แก่ รายได้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรอง
อากาศ ในปี 2552 เท่ากบั 5.46 ล้านบาท   ทัง้น้ี รายได้จากการให้เช่าและบรกิารเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรอง
อากาศมาจาก  บรษิทั ไบรท ์บล ูวอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“BBW”) ก่อตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมถุินายน 2552  

2) รายไดอ้ื่นๆ มาจากการรายไดค้่าเช่า ค่าบรกิารอื่นๆ การรบัจา้งผลติกาวอุตสาหกรรม และรายไดจ้ากการขายอื่นๆ 
การขายทรพัยส์นิ กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น และดอกเบีย้รบั 

3) รายไดจ้ากการจาํหน่ายฐานขอ้มลูลกูคา้และการตลาด มาจากขายธุรกจิจาํหน่ายสพีน่รถจกัรยานยนตข์อง บรษิทั นอฟ 
(ประเทศไทย) จํากดั (“NTL”) ให้แก่บรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ซึ่งประกอบด้วย ฐานขอ้มูลลูกค้าและการตลาด
จํานวนเงนิ 1 ลา้นยูโร หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิ 49.65 ลา้นบาท และเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และสนิคา้หกัดว้ย
เจ้าหน้ีการค้า ในราคาตามบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 รายได้จากการจําหน่ายฐานขอ้มูลลูกค้าและการตลาดน้ี ซึ่งเป็น
รายการทีเ่ป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ 

   

ค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้าย  

บรษิทัใชผ้งส ีเรซนิ ตวัทาํละลาย และเคมภีณัฑอ์ื่นๆ เป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ ซึง่วตัถุดบิทีเ่ป็นเคมภีณัฑจ์ะมทีัง้สว่นที่
ผลติไดใ้นประเทศและนําเขา้จากต่างประเทศ ผูผ้ลติในธุรกจิสอุีตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดบิที่ผลติในต่างประเทศในอตัรา
มากกวา่วตัถุดบิทีผ่ลติภายในประเทศ เน่ืองจากวตัถุดบิทีผ่ลติภายในประเทศสว่นใหญ่ยงัมคีุณสมบตั ิและคุณภาพไมท่ดัเทยีมกบั
วตัถุดบิทีผ่ลติในต่างประเทศ   

ตน้ทุนขายและบรกิารเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัรอ้ยละ 67.00-68.40 โดยปี 2552 มอีตัราสว่น
คดิเป็นรอ้ยละ 67.49 ของรายไดร้วม  อยา่งไรกต็าม ราคาตน้ทุนวตัถุดบิเคมภีณัฑใ์นระยะทีผ่า่นมา  ราคาวตัถุดบิสว่นหน่ึงผนัผวน
ตามราคาน้ํามนั แมว้่าโดยปกตบิรษิทัจะเกบ็สาํรองวตัถุดบิประมาณ 1-3 เดอืน เพื่อใหร้กัษาความต่อเน่ืองของกระบวนการผลติ
แลว้กต็าม  โดยบรษิทัยงัมกีารตดิตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงคแ์ละอุปทานของเคมภีณัฑใ์นตลาดโลกอย่างใกลช้ดิ เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการบรหิารต้นทุนการผลติ และเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ ทําให้บรษิทั
สามารถควบคุมตน้ทุนการผลติในแต่ละคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ได ้ 

สําหรบัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการนําเขา้วตัถุดบิในการผลติ  บรษิทัมวีงเงนิสําหรบัทําสญัญาซื้อเงนิตรา
ต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงนิซึง่เป็นวงเงนิทีเ่พยีงพอต่อมลูคา่การสัง่ซือ้วตัถุดบิจากต่างประเทศใน
แต่ละครัง้ เพือ่ใชใ้นชว่งทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนและลดความเสีย่งความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
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คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 มจีาํนวนเท่ากบั 147.56 ลา้นบาท 165.65 ลา้นบาท และ 
139.02 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมต่อรายไดร้วมในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 เท่ากบัรอ้ย
ละ 21.13 รอ้ยละ 23.91  และรอ้ยละ 20.29 ตามลาํดบั  ในปี 2552 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขาย และค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 
เน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ และบรษิทัมนีโยบายการควบคุมค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงนโยบายพฒันา
บุคลากรใหม้คีวามรู้ ความสามารถมากขึ้นซึ่งถือเป็นปจัจยัสําคญัในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนืของบรษิทัในอนาคต บรษิทัมี
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารเพิม่ขึน้ เน่ืองจากในเดอืนมถุินายน 2552 มกีารก่อตัง้บรษิทั ไบรท ์บล ูวอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“BBW”) 
จงึทาํใหม้ตีาํแหน่งงานเพิม่ขึน้ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษี  

 ในปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมดีอกเบีย้จ่ายเท่ากบั 3.48 ลา้นบาท และ 3.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราสว่น
ดอกเบีย้ต่อรายไดร้วม เท่ากบั รอ้ยละ 0.50 และ รอ้ยละ 0.52 ตามลาํดบั ซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้ ดอกเบีย้จ่ายจาก
เงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 สาํหรบัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล บรษิทัชาํระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลต่อปี ประมาณรอ้ยละ 2.4-3.1 ของรายไดร้วม โดยในปี 2550 
ปี 2551 และปี 2552 เทา่กบั 19.84 ลา้นบาท 16.38 ลา้นบาท และ 21.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

กาํไรกาํไร  

ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมอีตัรากําไรขัน้ตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 31.25 รอ้ยละ 29.52 และรอ้ยละ 24.07 ของ
รายได้จากการขาย รบัจ้างและบรกิาร  อตัรากําไรขัน้ต้นผนัผวน เน่ืองจากปจัจยัภายนอก คอื ความผนัผวนของราคาต้นทุน
วตัถุดบิเคมภีณัฑ์  และปจัจยัภายใน  เน่ืองจากการปรบัโครงสร้างธุรกจิตามสญัญาความร่วมมอืกบับรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) 
จาํกดั (“BTL”) ซึง่ทาํใหบ้รษิทัมกีารขายสนิคา้คงคลงัและวตัถุดบิทีร่าคาตามบญัชจีงึทาํใหภ้าพรวมอตัรากาํไรขัน้ตน้ลดลง  

ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมอีตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน คดิเป็นรอ้ยละ 10.56 รอ้ยละ 7.67 และรอ้ยละ 5.35 
ของรายไดจ้ากการขาย รบัจา้งและบรกิาร ตามลาํดบั และบรษิทัมอีตัรากําไรสุทธใินปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ 
7.65 รอ้ยละ 6.84 และรอ้ยละ 9.54 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  

บรษิทัมอีตัรากาํไรสทุธต่ิอสนิทรพัยร์วมในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ 8.65 รอ้ยละ 6.92 และรอ้ยละ 9.49 
ตามลาํดบั ซึง่สาเหตุทีอ่ตัรากาํไรสทุธต่ิอสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้  เน่ืองจากกําไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้ในปี 2552  ในขณะทีจ่าํนวนสนิทรพัย์
รวมลดลง เป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งกลุม่บรษิทั  ซึง่บรษิทัมกีารขายสนิคา้คงคลงัและวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ  

อตัรากําไรสุทธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 12.53 รอ้ยละ 10.79 และรอ้ยละ 
14.13 ตามลาํดบั  เน่ืองจากบรษิทัเน่ืองจากกาํไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ในปี 2552  

ภาพรวมของฐานะการเงินภาพรวมของฐานะการเงิน  

 ณ 31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จํานวน 669.76 ลา้นบาท แบ่งเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน จํานวน 307.98 ลา้น
บาท และสนิทรพัยถ์าวร จาํนวน 361.78 ลา้นบาท สนิทรพัยร์วมลดลงจากปี 2551 จาํนวน 37.50 ลา้นบาท  

 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมของบรษิทัในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 คดิเป็นอตัรา 0.59 เท่า อตัรา 
0.52 เท่าและอตัรา 0.46 เท่า ตามลําดบั  ในปี 2552 สนิทรพัย์หมุนเวยีนหลกั คอื เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ  ลูกหน้ี
การคา้ สนิคา้คงคลงั  ทัง้น้ีมูลค่าสนิคา้คงคลงัในปี 2552 ลดลงอย่างมนีัยสาํคญั เป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั  ซึ่ง
บรษิทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาความรว่มมอืกบับรษิทั บเีอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั (“BTL”) โดยบรษิทัไดร้บัสทิธกิารผลติสพีน่รถจกัรยานยนต ์
(Toll Manufacturing) และบรษิทัมกีารขายสนิคา้คงคลงัและวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติใหก้บั BTL ทีร่าคาตามบญัช ี

 อตัราสว่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมของบรษิทัในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 คดิเป็นอตัรา 0.41 เทา่ 
อตัรา 0.48 เทา่และอตัรา 0.54 เทา่ ตามลาํดบั 
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คณุภาพของสินทรพัย์คณุภาพของสินทรพัย  ์ 

 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีการคา้   

 ในปี 2552 บรษิทัมลีูกหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัสุทธจิากค่าเผื่อหน้ีสูญจํานวน 111.50 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.6 ของ
สนิทรพัยร์วม ลดลงจากสิน้ปี 2551 จาํนวน 6.13 ลา้นบาท  ซึง่เป็นผลมาจากการเรยีกชาํระจากลกูหน้ีเรว็ขึน้ เมือ่แยกตามอายุของ
ลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่จะมอีายุลูกหน้ีไม่เกนิ 3 เดอืน ตามเครดติเทอม และมรีะยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉลีย่ในช่วงปี 2550 - 2552 
ประมาณ 65-76  วนั รายละเอยีดอายุของลกูหน้ีจะสามารถแยกไดด้งัน้ี 

            หน่วย: ล้านบาท 

จาํแนกลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบั
ท่ีมา: ข้อมลูจากงบการเงินรวม

ปี 2550
(ล้านบาท)

ปี 2551
(ล้านบาท)

ปี 2552
(ล้านบาท)

%
ปี 2550

%
ปี 2551

%
ปี 2552

ระยะเวลา 0-3 เดอืน 153.54        114.16        111.33        97.76% 97.05% 99.85%
มากกวา่ 3 เดอืน - 6 เดอืน 2.70             1.58             0.17             1.72% 1.35% 0.15%
มากกวา่ 6 เดอืนขึ้นไป 0.82             2.19             0.49             0.52% 1.86% 0.44%
รวม 157.06         117.94         112.00         100.00% 100.26% 100.44%

หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู -             (0.31)           (0.49)           0.00% -0.26% -0.44%
ลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบั-สทุธิ 157.06          117.63          111.50          100.00% 100.00% 100.00%   

 ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสญูจากลกูหน้ีทีค่าดวา่ไมส่ามารถเรยีกเกบ็ได ้ทีม่อีายุลกูหน้ีการคา้เกนิ 1 ปี  ซึง่
ในปี 2552 บรษิทัมกีารตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู จาํนวน 0.49 ลา้นบาท 

 

 สนิคา้คงคลงัสนิคา้คงคลงั  

 บรษิทัประกอบธุรกจิผลติสอุีตสาหกรรมตามคําสัง่ซื้อของลูกคา้  ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละราย อกีทัง้ลกัษณะของ
สนิค้าจะแตกต่างกนัตามสทิธทิี่บรษิทัได้รบัอนุญาตใช้ในการผลติส ี ดงันัน้ ก่อนการผลติสนิค้าบรษิทัจะมกีารวางแผนโดยให้
สอดคลอ้งกบัแผนการผลติสนิคา้ประจําปีของลูกคา้ บรษิทัจงึผลติสใีนปรมิาณทีเ่ท่ากบัความตอ้งการของลูกคา้ในการสัง่ซือ้แต่ละ
คราวและอาจมกีารผลติสสีาํรองเพยีงบางสว่นเท่านัน้ สอุีตสาหกรรมทีผ่า่นกระบวนการผลติแลว้ของบรษิทั จะมอีายุการใชไ้มเ่กนิ 
1 ปี อย่างไรกต็าม หากบรษิทัมสีนิคา้คา้งสตอ็ก  บรษิทัจะดําเนินการตามนโยบายในการจดัการสนิคา้คา้งสตอ็ก และบรษิทัมกีาร
ตัง้ค่าเผือ่การลดลงของสนิคา้เมือ่สนิคา้คงคลงัหมดอายุแลว้ 1 ปี  โดยปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผือ่การลด
มลูคา่สนิคา้เทา่กบั 3.27 ลา้นบาท 2.38 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธ ิ122.81 ลา้นบาท โดยเป็นกระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนินงานไดม้า 
เท่ากบั 208.34 ลา้นบาท กระแสเงนิสดในกจิกรรมลงทุนใชไ้ป เท่ากบั 80.38 ลา้นบาท กระแสเงนิสดในกจิกรรมจดัหาเงนิใชไ้ป 
74.98 ลา้นบาท 

 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนินงานในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 เท่ากบั 80.63 ลา้นบาท 48.73 ลา้นบาท 
และ 208.34 ล้านบาท ตามลําดบั กระแสเงนิสดสุทธจิากการดําเนินงานในปี 2552 เพิม่ขึน้ เป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่ม
บรษิทั ซึง่บรษิทัมกีารขายสนิคา้คงคลงั วตัถุดบิทีร่าคาตามบญัช ี และการขายฐานขอ้มลูลกูคา้และการตลาด 

 สําหรบักระแสเงนิสดในกิจกรรมลงทุน บริษทัมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552  
เท่ากบั 40.09 ลา้นบาท 78.04 ลา้นบาท และ 80.38  ลา้นบาท ตามลําดบั โดยในปี 2552 เป็นกระแสเงนิสดใชล้งทุนในบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งดงัน้ี  

 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“NTL”) โดยซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท            
บเีอเอสเอฟ โค๊ตติง้ เจแปน จาํกดั ประเทศญีปุ่น่ (“BCJ”) จาํนวน 8,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 40) มลูค่า 17.48 ลา้น
บาท และบรษิทั มกิ ิแอนด ์โค. จํากดั ประเทศญี่ปุ่น (“MIKI”) จํานวน 1,800 หุน้  (คดิเป็นรอ้ยละ 9) มลูค่า 5.2 
ลา้นบาท  ทาํใหบ้รษิทัถอืหุน้ใน NTL รวมทัง้สิน้จาํนวน 19,996 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของทุนจดทะเบยีนชาํระ
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แล้วของ NTL  ปจัจุบนับรษิทัคงอยู่ระหว่างการเจรจากบัพนัธมติรเพื่อสร้างความร่วมมอืและดําเนินธุรกจิ NTL 
ต่อไป 

 บรษิทัไดเ้พิม่การลงทุนตามสดัสว่นในบรษิทั อซีึน่ อุไร เพน้ท ์จาํกดั (“EUP”) ซึง่จากเดมิมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 2 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เป็น 4 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  บรษิทัถอืหุน้ใน EUP รอ้ยละ 62 และคดิเป็นมลูค่าการลงทุนเพิม่
จาํนวน 1.24 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  ปจัจุบนั EUP คงอยู่ระหวา่งการก่อสรา้งอาคารผลติซึง่คาดว่าจะแลว้เสรจ็และ
สามารถดาํเนินการผลติไดภ้ายในไตรมาสที ่1 ปี 2553 

 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”) เพื่อดําเนินธุรกจิจําหน่ายและใหบ้รกิาร
เครื่องกรองน้ําและเครื่องกรองอากาศ  ดว้ยทุนจดทะเบยีนจาํนวน 35 ลา้นบาท  บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 
คดิเป็นมลูคา่รวม 21 ลา้นบาท   

 บรษิทัไดเ้พิม่สดัสว่นการลงทุนในบรษิทั ออรจินิ อซีึน่ เพน้ท ์จาํกดั (“OEP”) จาํนวน 600 หุน้ ละคดิเป็นมลูค่าการ
ลงทุนเพิม่จาํนวน 60,000 บาท ทาํใหบ้รษิทัถอืหุน้ใน OEP รอ้ยละ 40.00 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  

 สําหรบักระแสเงนิสดในกิจกรรมจดัหาเงนิ บรษิทัมเีงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 
เท่ากบัใชไ้ป 19.81 ลา้นบาท  ไดม้า 40.73 ลา้นบาท และใชไ้ป 74.98 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เป็นผลสุทธมิาจากการจ่ายเงนิปนั
ผล และการซือ้หุน้คนื และมเีงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจากสถาบนัการเงนิ และเงนิสดรบัจากผูถ้อืหุน้ซึง่ใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุแหลง่ท่ีมาของเงินทนุ  

 หากพจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน ในช่วงปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.53 เท่า 0.59 เท่า และ 0.40 เท่า ตามลําดบั  จะเหน็ว่า บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมสีนิเชื่อทัง้ระยะสัน้ลดลง และส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ จากผูถ้อืหุน้ซึ่งใชส้ทิธแิปลงสภาพ
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 

สว่นของผ ูถื้อห ุน้สว่นของผ ูถื้อห ุน้  

 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2549 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจํานวน 107.00 ลา้นบาท ทําใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น
จาํนวน 307.00 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิจาํนวน 100.00 ลา้นหน่วย และรองรบัการใช้
สทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่มไิดด้ํารงตําแหน่งกรรมการ) พนักงาน และทีป่รกึษาของบรษิทั จาํนวน 7.00 
ลา้นหน่วย  

 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 ธนัวาคม 2552 บรษิทัมทีุนชําระแลว้จํานวน 219.93 ลา้นหุน้ และมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืจํานวน 87.06 ลา้น
หน่วย  แบง่เป็นใบสาํคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิ จาํนวน 86.04 ลา้นหน่วย และใบสาํคญัแสดงสทิธขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร (ซึง่
มไิดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ) พนกังาน และทีป่รกึษาของบรษิทั จาํนวน 1.02 ลา้นหน่วย 

เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัโิครงการการซื้อหุน้คนื เพื่อบรหิารการเงนิสําหรบั
สภาพคลอ่งสว่นเกนิจาํนวนไมเ่กนิ 20.34 ลา้นหุน้ (มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายทัง้หมด และมี
วงเงนิสงูสุดไมเ่กนิ 44.98 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 มหีุน้สามญัทีซ่ือ้คนืโดยบรษิทัเป็นจาํนวน 20.18 ลา้นหุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 9.92 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายทัง้หมด มลูคา่รวมของหุน้ซือ้คนืเป็นจาํนวนเงนิ 39.58 ลา้นบาท 

บรษิทัมกีําไรสะสมในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 เท่ากบั 101.51 ล้านบาท 111.36 ล้านบาท และ 137.03 ลา้นบาท 
ตามลําดบั ซึง่เป็นกําไรสะสมจดัสรรแลว้ตามกฎหมาย ในปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 เท่ากบั 10.01 ลา้นบาท 12.32 ลา้นบาท 
และ 15.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  

หน้ีสินหน้ีสิน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2551 และปี 2552 บรษิทัมหีน้ีสนิสญัญาเชา่ซือ้ และสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิรวม เท่ากบั 107.12
ลา้นบาท และ 42.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่สนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิใชส้าํหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั และเงนิลงทุนใน
บรษิทัยอ่ยเพือ่ก่อสรา้งอาคารโรงงานและซือ้เครือ่งจกัรในประเทศเวยีดนาม 

  

ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชีค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี  

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีนรอบปีบญัช ี2551 จาํนวนเงนิเทา่กบั 0.94 ลา้นบาท 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีนรอบปีบญัช ี2552 จาํนวนเงนิเทา่กบั 0.92 ลา้นบาท 

ทัง้น้ี ในปี 2552 บรษิทัไมม่คีา่บรกิารอื่น (Non audit fee) ทีต่อ้งชาํระใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัแต่
อยา่งใด  

  

ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืผลการดําเนินงานในอนาคตปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืผลการดําเนินงานในอนาคต  

บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั อซีึน่ อุไร เพน้ท ์ บรษิทัยอ่ยเพือ่ดาํเนินธรุกจิผลติและจาํหน่ายสอุีตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม  และ
บรษิทั ไบรท ์ บล ู วอเตอร ์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั บรษิทัยอ่ยเพือ่ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายและใหบ้รกิารเครือ่งกรองน้ําและเครือ่งกรอง
อากาศ โครงการดงักลา่วจะใชเ้งนิลงทุนในการสรา้งโรงงาน อาคารสาํนกังาน-คลงัสนิคา้ ซือ้เครือ่งจกัร เครือ่งมอืตรวจสอบ 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและพฒันา รวมถงึสนิคา้คงคลงั เป็นตน้ ทาํใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัในภาพรวมเพิม่ขึน้ และสง่ผลใหม้คีา่
เสือ่มราคาสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ จงึอาจทาํใหส้ง่ผลกระทบต่อกาํไรสทุธขิองบรษิทัได ้ 
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ตารางที ่1 สรุปงบดุลรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
งบดลุรวม % % %

ท่ีมา: ข้อมลูจากงบการเงินรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 65.55 78.47 122.81 9.9% 11.1% 18.3%
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ -    -    4.33 0.0% 0.0% 0.6%
ลูกหน้ีและตัว๋เงนิรบัการคา้ - สทุธิ 157.06 117.63 111.50 23.7% 16.6% 16.6%
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60.49 0.16 0.00 9.1% 0.0% 0.0%
      บรษิทัอื่น 96.58 117.48 111.50 14.6% 16.6% 16.6%
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 164.04 161.20 46.35 24.8% 22.8% 6.9%
ลูกหน้ีคา่หุน้ -    -    12.27 0.0% 0.0% 1.8%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 6.65 10.52 10.73 1.0% 1.5% 1.6%
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 393.31 367.83 307.98 59.4% 52.0% 46.0%
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -    48.31 45.69 0.0% 6.8% 6.8%
สนิทรพัยท์ีม่ไีวเ้พื่อใหเ้ช่า - สทุธิ 2.94 -    15.78 0.4% 0.0% 2.4%
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 260.51 249.05 260.77 39.3% 35.2% 38.9%
ทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 5.67 5.67 5.67 0.9% 0.8% 0.8%
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 0.00 7.72 8.56 0.0% 1.1% 1.3%
สทิธกิารเช่า - สทุธิ -    28.52 22.77 0.0% 4.0% 3.4%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 0.15 0.15 2.54 0.0% 0.0% 0.4%
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 269.27 339.43 361.78 40.6% 48.0% 54.0%
รวมสินทรพัย์ 662.58 707.26 669.76 100.0% 100.0% 100.0%
หน้ีสินหมนุเวียน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 22.95 85.00 -    3.5% 12.0% 0.0%
เจา้หน้ีการคา้ 164.11 112.41 118.41 24.8% 15.9% 17.7%
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 46.42 8.70 0.18 7.0% 1.2% 0.0%
      บรษิทัอื่น 117.69 103.71 118.23 17.8% 14.7% 17.7%
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสว่นทีถ่งึกําหนดชําระ -    -    6.95 0.0% 0.0% 1.0%
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้สว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 0.76 1.52 1.12 0.1% 0.2% 0.2%
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 26.97 28.16 13.29 4.1% 4.0% 2.0%
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 10.71 8.64 11.22 1.6% 1.2% 1.7%
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 4.32 5.13 5.09 0.7% 0.7% 0.8%
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 229.82 240.86 156.09 34.7% 34.1% 23.3%
หน้ีสินไม่หมนุเวียน
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ -    20.16 33.21 0.0% 2.8% 5.0%
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 0.60 0.44 0.77 0.1% 0.1% 0.1%
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 0.60 20.60 33.97 0.1% 2.9% 5.1%
รวมหน้ีสิน 230.42 261.46 190.06 34.8% 37.0% 28.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
      ทุนจดทะเบยีน
      หุน้สามญั 307,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 307.00 307.00 307.00 46.3% 43.4% 45.8%
      ทุนทีอ่อกและชําระแลว้
      หุน้สามญั 219,931,904 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 201.21 204.36 219.93 30.4% 0.0% 32.8%
เงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ -    11.57 3.42 0.0% 1.6% 0.5%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 111.42 111.42 111.42 16.8% 15.8% 16.6%
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิในต่างประเทศ -    1.87 (6.89) 0.0% 0.3% -1.0%
กําไรสะสมจดัสรรแลว้ 10.01 45.44 54.80 1.5% 6.4% 8.2%
           สาํรองตามกฎหมาย 10.01 12.32 15.22 1.5% 1.7% 2.3%
           สาํรองหุน้ทุนซือ้คนื -    33.12 39.58 0.0% 4.7% 5.9%
กําไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 91.50 65.93 82.23 13.8% 9.3% 12.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 414.13 440.58 464.91 62.5% 62.3% 69.4%
หกั สว่นหุน้ทุนซือ้คนื -    (33.12) (39.58) 0.0% -4.7% -5.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั - สทุธิ 414.13 407.46 425.33 62.5% 57.6% 63.5%
สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในบรษิทัยอ่ย 18.03 38.33 54.37 2.7% 5.4% 8.1%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 432.16 445.80 479.70 65.2% 63.0% 71.6%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 662.58 707.26 669.76 100.0% 100.0% 100.0%

 ปี 2551
(ล้านบาท)

 ปี 2552
(ล้านบาท)

 ปี 2550
(ล้านบาท)
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ตารางที ่2 สรุปงบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
งบกาํไรขาดทุนรวม % % %

ท่ีมา: ข้อมลูจากงบการเงินรวม ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
รายได้
รายไดจ้ากการขาย และรบัจา้ง 694.03 672.37 609.01 99.4% 97.1% 88.9%
รายไดจ้ากการจาํหน่ายฐานขอ้มลูลูกคา้และการตลาด -    -    49.65 0.0% 0.0% 7.2%
รายไดอ้ื่น 4.42 20.31 26.46 0.6% 2.9% 3.9%
รวมรายได้ 698.45 692.68 685.13 100.0% 100.0% 100.0%
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย และรบัจา้ง 477.15 473.88 462.42 68.3% 68.4% 67.5%
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 147.56 165.65 139.03 21.1% 23.9% 20.3%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย -    22.97 3.64 21.1% 3.3% 0.5%
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -    117.87 108.69 0.0% 17.0% 15.9%
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร -    24.81 26.70 0.0% 3.6% 3.9%

รวมค่าใช้จ่าย 624.71 639.53 601.45 89.4% 92.3% 87.8%
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -    14.07 6.87 0.0% 2.0% 1.0%
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 73.74 67.22 90.55 10.6% 9.7% 13.2%
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 0.44 3.48 3.62 0.1% 0.5% 0.5%
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 73.30 63.74 86.94 10.5% 9.2% 12.7%
ภาษเีงนิได้ 19.84 16.38 21.57 2.8% 2.4% 3.1%
กาํไรสทุธิ 53.46 47.36 65.37 7.7% 6.8% 9.5%

 ปี 2552
(ล้านบาท)

 ปี 2550
(ล้านบาท)

 ปี 2551
(ล้านบาท)
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ตารางที ่3  สรุปงบกระแสเงนิสดรวม  สาํหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
งบกระแสเงินสด

ท่ีมา: ข้อมลูจากงบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรสทุธิ 53.46 47.36 65.37 
รายการปรบัปรงุ กําไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั(จา่ย)จากกจิกรรมดาํเนินงาน
กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทุน -    -    (0.26)
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู -    0.31 0.19 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 31.12 29.48 32.91 
ขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้ลดลง (โอนกลบั) 0.66 4.84 2.11 
(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิถาวร (0.39) (3.07) 0.09 
คา่ความนิยมตดิลบตดับญัชี -    -    (0.60)
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -    (14.07) (6.87)
ดอกเบีย้รบั (1.01) (0.23) (0.54)
ดอกเบีย้จา่ย 0.44 3.48 3.62 
ภาษเีงนิได้ 19.84 16.38 21.57 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์และหน้ีสินดาํเนินงาน 104.12 84.48 117.58 
สนิทรพัยจ์ากการดาํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)
ลูกหน้ีและตัว๋เงนิรบัการคา้ (19.86) 39.12 5.95 
สนิคา้คงเหลอื (38.03) (2.00) 112.74 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 0.41 (3.87) (0.21)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 0.01 (0.00) (0.37)
หน้ีสนิจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 53.85 (51.70) 6.00 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (2.74) 0.34 (14.87)
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1.43 0.81 (0.04)
เงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 99.19 67.18 226.78 
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 1.01 0.23 0.54 
จา่ยภาษเีงนิได้ (18.56) (18.45) (18.98)
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 81.64 48.96 208.34 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ -    -    (4.07)
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 53.82 -    -    
เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -    -    (24.43)
เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -    (32.78) (0.06)
เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนระยะยาวอื่น (1.96) -    -    
เงนิสดรบัจากเงนิปนัผล -    -    9.55 
เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยท์ีม่ไีวเ้พื่อใหเ้ช่า -    -    (17.19)
เงนิสดจา่ยซือ้ทรพัยส์นิถาวร (93.39) (22.51) (45.41)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิถาวร 0.43 12.23 3.12 
เงนิสดจา่ยซือ้ทรพัยส์นิไมม่ตีวัตน -    (7.22) (1.90)
เงนิสดจา่ยคา่สทิธกิารเช่า -    (27.99) -    
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (41.10) (78.27) (80.38)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) 22.95 62.05 (85.00)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -    20.16 20.00 
เงนิสดจา่ยหน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ (0.16) (1.24) (1.80)
เงนิสดจา่ยซือ้หุน้คนื -    (33.12) (6.46)
เงนิสดรบัคา่หุน้สามญั 4.91 25.89 23.72 
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1.21 14.72 7.43 
เงนิสดจา่ยปนัผล (48.71) (44.24) (29.25)
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (0.44) (3.48) (3.62)
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน (20.24) 40.73 (74.98)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพ่ิมขึน้(ลดลง) -    1.50 (8.65)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 20.30 12.92 44.34 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 45.25 65.55 78.47 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 65.55 78.47 122.81 

 ปี 2552
(ล้านบาท)

 ปี 2550
(ล้านบาท)

 ปี 2551
(ล้านบาท)
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คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

ตารางที ่4  อตัราสว่นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 – 2552 
อตัราส่วนทางการเงินงบรวม
ท่ีมา: ข้อมลูจากงบการเงินรวม

หน่วย ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552

สภาพคล่อง
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.71 1.53 1.97
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.97 0.81 1.53
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.43 0.21 1.05
สนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม (เท่า) 0.59 0.52 0.46
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม (เท่า) 0.41 0.48 0.54
อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 4.75 5.04 5.55
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 76 71 65
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 3.28 2.91 4.46
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 110 124 81
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 3.48 3.43 4.01
ระยะเวลาชําระหน้ี (วนั) 104 105 90
Cash Cycle (วนั) 82 90 56
ความสามารถในการทาํกาํไร
อตัราสว่นกําไรขัน้ตน้ (%) 31.25% 29.52% 24.07%
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.56% 7.67% 5.35%
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทํากําไร ตดัรายการพเิศษออก เท่า 1.11 0.92 6.12
อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.65% 6.84% 9.54%
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 12.53% 10.79% 14.13%
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 8.65% 6.92% 9.49%
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 35.78% 25.25% 28.03%
อตัราการหมนุของสนิทรพัยถ์าวร (เท่า) 2.95 2.28 1.95
วิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.53 0.59 0.40
ความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 240.67 27.76 34.14
ความสามารถชําระภาระผกูพนัระยะยาว (เท่า) 101.29 4.02 3.28
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล (เงนิปนัผล/กําไรสทุธงิบเฉพาะ) (%) 74.21% 59.27% 51.45%  
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 งบการเงนิ 

 

 
 

 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 งบกาํไรขาดทุนรวม          งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี ของ
บริษทั  อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย และงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551         งบ
กาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปีของบริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่ง
หน่ึงซ่ึงมียอดสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เป็นจาํนวนเงิน 114.37 ลา้นบาท และ 67.74 ลา้น
บาท ตามลาํดบั และมียอดขาดทุนสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เป็นจาํนวนเงิน 5.42 
ลา้นบาท และ 2.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ นอกจากน้ี งบการเงินรวมของบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551   จาํนวนเงิน 6.87  ลา้นบาท  และ 14.07 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  ซ่ึงงบ
การเงินของบริษทัร่วมดงักล่าวตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 งบการเงิน
รวมมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวนเงิน 45.69 ลา้นบาท และ 
48.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดงันั้น การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัจาํนวนเงินของรายการ
ต่างๆ ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมน้ี ไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชี
อ่ืนนั้น 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง

วางแผนและปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวน
เงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละ
ประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึนตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวให้
ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
 
 
 

งงบการเงนิบการเงนิ   
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 งบการเงนิ 

 
 

จากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้
น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการดาํเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั  อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั  
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย      และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการดาํเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ บริษทั อีซ่ึน 
เพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
       (นายพิชยั   ดชัณาภิรมย)์ 
         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2421 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2553 
2010/210/8892 
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2552 2551 2552 2551

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 122,808,746.54     78,470,003.97     64,937,910.15      35,309,009.09      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 7 4,327,500.00         -                 -                  -                  

ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ - สุทธิ 

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 8 6,090.44                156,636.52          703,633.44           114,531,627.77    

- บริษทัอ่ืน 8 111,495,184.99     117,477,373.25    111,143,443.18    35,185,521.45      

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 46,345,059.81       161,202,387.94    40,454,438.98      129,261,107.50    

ลูกหน้ีค่าหุ้น 10 12,271,644.00       -                 -                  -                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 10,727,760.44       10,522,628.64     4,722,202.58        4,578,631.97        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 307,981,986.22     367,829,030.32    221,961,628.33    318,865,897.78    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                 120,689,979.80    47,251,728.00      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 45,686,776.30       48,305,771.19     35,784,300.00      35,724,300.00      

สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า - สุทธิ 11 15,782,947.71       -                 -                  -                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 12 260,771,866.57     249,053,890.34    220,361,140.94    244,322,102.68    

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 13 5,671,668.15         5,671,668.15       5,671,668.15        5,671,668.15        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 8,556,418.13         7,724,802.78       8,451,418.13        7,724,802.78        

สิทธิการเช่า - สุทธิ 15 22,768,281.68       28,517,709.74     -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,541,913.36         154,744.86          92,200.00             32,200.00             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 361,779,871.90     339,428,587.06    391,050,707.02    340,726,801.61    

รวมสินทรัพย์ 669,761,858.12     707,257,617.38    613,012,335.35    659,592,699.39    

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

สินทรัพย์
บาท

งบดุลรวม งบดุลเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิ
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2552 2551 2552 2551
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 -                  85,000,000.00     -                  85,000,000.00      

เจา้หน้ีการคา้

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 181,097.50            8,700,565.24       181,097.50           6,980,264.58        

- บริษทัอ่ืน 118,225,376.15     103,709,417.89    117,722,713.82    103,645,276.74    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 6,950,000.00         -                 6,950,000.00        -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 18 1,121,518.65         1,522,969.73       938,324.11           1,374,596.31        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 13,294,104.20       28,163,980.20     12,535,073.10      27,230,397.45      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,224,422.53       8,635,470.06       4,377,767.88        7,484,129.03        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,089,554.75         5,131,584.30       3,167,219.90        4,174,683.00        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 156,086,073.78     240,863,987.42    145,872,196.31    235,889,347.11    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 33,206,000.00       20,156,000.00     33,206,000.00      20,156,000.00      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 18 765,712.33            439,725.29          638,239.99           439,725.29           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 33,971,712.33       20,595,725.29     33,844,239.99      20,595,725.29      
รวมหน้ีสิน 190,057,786.11     261,459,712.71    179,716,436.30    256,485,072.40    

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุลเฉพาะกิจการ

บาท

งบดุลรวม

งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงนิ



รายงานประจาํปี 2552   57

2552 2551 2552 2551
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 307,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 307,000,000.00     307,000,000.00    307,000,000.00    307,000,000.00    

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 219,931,904 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 219,931,904.00     219,931,904.00    

หุ้นสามญั 204,358,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 204,358,156.00    204,358,156.00    

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 19 3,422,100.00         11,568,400.00 3,422,100.00        11,568,400.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 111,416,500.00     111,416,500.00    111,416,500.00    111,416,500.00    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ (6,892,914.23) 1,874,808.02 -                  -                  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 20 15,220,000.00       12,321,000.00     15,220,000.00      12,321,000.00      

- สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 21 39,578,659.43       33,117,774.23     39,578,659.43      33,117,774.23      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82,232,805.32       65,925,727.16     83,305,395.05      63,443,570.99      

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 464,909,054.52     440,582,365.41    472,874,558.48    436,225,401.22    

หกั หุ้นทุนซ้ือคืน 21 (39,578,659.43) (33,117,774.23) (39,578,659.43) (33,117,774.23)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั - สุทธิ 425,330,395.09     407,464,591.18    433,295,899.05    403,107,626.99    

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย 54,373,676.92       38,333,313.49     -                  -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 479,704,072.01     445,797,904.67    433,295,899.05    403,107,626.99    

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 669,761,858.12     707,257,617.38    613,012,335.35    659,592,699.39    

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุลรวม งบดุลเฉพาะกิจการ

งบดุล (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงนิ
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2552 2551 2552 2551

รายได้

รายไดจ้ากการขายและรับจา้ง 5 609,013,288.64 672,372,385.86 554,904,807.43    650,264,238.43    

รายไดจ้ากการจาํหน่ายฐานขอ้มูลลูกคา้และการตลาด 10 49,651,500.00    -                 -                    -                    

เงินปันผลรับ -                 -                 29,676,750.20      10,196,000.00      

รายไดอ่ื้น 5 26,462,220.04 20,309,688.76 23,181,869.72      25,217,259.79      

รวมรายได้ 685,127,008.68 692,682,074.62 607,763,427.35 685,677,498.22    

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและรับจา้ง 5 462,421,130.42 473,884,776.42 429,916,750.36    482,124,250.41    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 30 3,636,495.10 22,966,442.22 2,078,413.78        17,987,605.55      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 30 108,693,321.86 117,873,059.26 83,434,732.82      98,714,838.10      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 30 26,696,377.54 24,808,034.53 23,410,464.98      23,787,488.95      

รวมค่าใชจ่้าย 601,447,324.92 639,532,312.43 538,840,361.94 622,614,183.01 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,873,005.11 14,074,718.10 -                  -                  

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 90,552,688.87 67,224,480.29 68,923,065.41      63,063,315.21      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3,616,371.05 3,483,569.33 3,279,093.16        3,434,839.29        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 86,936,317.82 63,740,910.96 65,643,972.25 59,628,475.92      

ภาษีเงินได้ 28 21,566,157.82 16,376,571.52 8,799,342.07        13,447,949.88      

กาํไรสุทธิ 65,370,160.00 47,364,339.44 56,844,630.18 46,180,526.04 

 

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 53,289,884.28 44,291,936.45 56,844,630.18      46,180,526.04      

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 12,080,275.72 3,072,402.99 -                  -                  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 23

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.2639 0.2219                0.2815                  0.2314                  

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 23

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.2259 0.1755                0.2410                  0.1830                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551
บาท

หมายเหตุ

งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

งบการเงนิ
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ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกิน ผลต่างจากการ หุน้ทุนซื้อคืน ส่วนนอ้ยใน

ที่ออกและ ค่าหุน้ มลูค่าหุน้ แปลงค่างบการเงิน ยงัไม่ได้ รวม บริษทัยอ่ย รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ในต่างประเทศ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน จดัสรร
ยอดคงเหลือตน้ปี 2551 201,208,938.00       -                     111,416,500.00       -                        10,011,000.00            -                        91,498,411.56         -                    414,134,849.56     18,025,212.62           432,160,062.18     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ 1,874,808.02 1,874,808.02 1,149,075.88             3,023,883.90         
รวมรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                     -                     -                     1,874,808.02 -                        -                        -                     -                    1,874,808.02 1,149,075.88             3,023,883.90         
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 44,291,936.45         44,291,936.45       3,072,402.99             47,364,339.44       
รวมรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับปี -                     -                     -                     1,874,808.02 -                        -                        44,291,936.45         -                    46,166,744.47       4,221,478.87             50,388,223.34       
เงินรับค่าหุน้ -                   25,890,622.00           25,890,622.00       
หุน้สามญัเพิ่มขึ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 3,149,218.00           3,149,218.00         -                       3,149,218.00         
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 11,568,400.00         11,568,400.00       -                       11,568,400.00       
สาํรองตามกฎหมาย 20 2,310,000.00              (2,310,000.00) -                   -                       -                   
สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน 21 33,117,774.23            (33,117,774.23) -                   -                       -                   
หุน้ทุนซื้อคืน 21 (33,117,774.23) (33,117,774.23) -                       (33,117,774.23)
เงินปันผลจ่าย 22 (34,436,846.62) (34,436,846.62) (9,804,000.00) (44,240,846.62)
ยอดคงเหลือปลายปี 2551 204,358,156.00       11,568,400.00         111,416,500.00       1,874,808.02              12,321,000.00            33,117,774.23            65,925,727.16         (33,117,774.23) 407,464,591.18     38,333,313.49           445,797,904.67     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ (8,767,722.25) (8,767,722.25) (7,123,765.24) (15,891,487.49)
รวมรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                     -                     -                     (8,767,722.25) -                        -                        -                     -                    (8,767,722.25) (7,123,765.24) (15,891,487.49)
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 53,289,884.28         53,289,884.28       12,080,275.72           65,370,160.00       
รวมรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับปี -                     -                     -                     (8,767,722.25) -                        -                        53,289,884.28 -                    44,522,162.03 4,956,510.48 49,478,672.51 
เงินรับค่าหุน้ -                   35,987,570.20           35,987,570.20       
หุน้สามญัเพิ่มขึ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 15,573,748.00         15,573,748.00       -                       15,573,748.00       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 (8,146,300.00) (8,146,300.00) -                       (8,146,300.00)
สาํรองตามกฎหมาย 20 2,899,000.00              (2,899,000.00) -                   -                       -                   
สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน 21 6,460,885.20              (6,460,885.20) -                   -                       -                   
หุน้ทุนซื้อคืน 21 (6,460,885.20) (6,460,885.20) -                       (6,460,885.20)
เงินปันผลจ่าย 22 (27,622,920.92) (27,622,920.92) (1,625,250.00) (29,248,170.92)
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยลดลง (23,278,467.25) (23,278,467.25)
ยอดคงเหลือปลายปี 2552 219,931,904.00       3,422,100.00  111,416,500.00       (6,892,914.23) 15,220,000.00            39,578,659.43            82,232,805.32         (39,578,659.43) 425,330,395.09     54,373,676.92           479,704,072.01     

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อซีึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

จดัสรรแลว้

งบการเงนิ
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ทุนเรือนหุ้น เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกิน หุ้นทุนซื้อคืน
ที่ออกและ ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุ้นทุนซื้อคืน จดัสรร

ยอดคงเหลือตน้ปี 2551 201,208,938.00       -                    111,416,500.00       10,011,000.00         -                    87,127,665.80         -                    409,764,103.80       

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 46,180,526.04         46,180,526.04         

รวมรายไดท้ั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับปี -                    -                    -                    -                    -                    46,180,526.04         -                    46,180,526.04         

หุ้นสามญัเพิ่มขึ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 3,149,218.00           3,149,218.00           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 11,568,400.00         11,568,400.00         

สาํรองตามกฎหมาย 20 2,310,000.00           (2,310,000.00) -                    

สาํรองหุ้นทุนซื้อคืน 21 33,117,774.23         (33,117,774.23) -                    

หุ้นทุนซื้อคืน 21 (33,117,774.23) (33,117,774.23)

เงินปันผลจ่าย 22 (34,436,846.62) (34,436,846.62)

ยอดคงเหลือปลายปี 2551 204,358,156.00       11,568,400.00         111,416,500.00       12,321,000.00         33,117,774.23         63,443,570.99         (33,117,774.23) 403,107,626.99       

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 56,844,630.18         56,844,630.18         

รวมรายไดท้ั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับปี -                    -                    -                    -                    -                    56,844,630.18         -                    56,844,630.18         

หุ้นสามญัเพิ่มขึ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 15,573,748.00         15,573,748.00         

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 (8,146,300.00) (8,146,300.00)

สาํรองตามกฎหมาย 20 2,899,000.00           (2,899,000.00) -                    

สาํรองหุ้นทุนซื้อคืน 21 6,460,885.20  (6,460,885.20) -                    

หุ้นทุนซื้อคืน 21 (6,460,885.20) (6,460,885.20)

เงินปันผลจ่าย 22 (27,622,920.92) (27,622,920.92)

ยอดคงเหลือปลายปี 2552 219,931,904.00       3,422,100.00           111,416,500.00       15,220,000.00         39,578,659.43         83,305,395.05         (39,578,659.43) 433,295,899.05       

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อซีึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บาท

จดัสรรแลว้ 
กาํไรสะสม

งบการเงนิ
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2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 65,370,160.00 47,364,339.44 56,844,630.18    46,180,526.04    

รายการปรับปรุงกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (259,856.25) -                 -                  -                 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 187,358.88           306,591.15 187,358.88         306,591.15         

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,909,130.60      29,484,972.01 29,211,375.33    27,865,128.60    

ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง (โอนกลบั) 2,113,028.93        4,838,341.65 (60,533.57) 3,258,434.87      

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์นถาวร 91,019.82             (3,068,174.37) (719,721.27) (4,184,238.45)

ค่าความนิยมติดลบตดับญัชี (595,947.25) -                 -                  -                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,873,005.11) (14,074,718.10) -                  -                 

เงินปันผลรับ -                    -                 (29,676,750.20) (10,196,000.00)

ดอกเบ้ียรับ (542,172.15) (231,936.32) (13,454.56) (58,284.49)

ดอกเบ้ียจ่าย 3,616,371.05 3,483,569.33 3,279,093.16      3,434,839.29      

ภาษีเงินได้ 21,566,157.82 16,376,571.52 8,799,342.07      13,447,949.88    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 117,582,246.34    84,479,556.31 67,851,340.02 80,054,946.89    

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ 5,945,375.46        39,121,268.31 37,682,713.72 25,763,124.41    

สินคา้คงเหลือ 112,744,299.20    (1,996,904.05) 88,867,202.09 12,598,590.86    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (205,131.80) (3,873,021.01) (174,907.25) 2,142,444.68      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (371,864.14) (4,141.20) (60,000.00) 13,400.00           

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 5,996,490.52        (51,698,052.62) 7,278,270.00  (51,805,561.82)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (14,869,876.00) 337,940.10         (14,695,324.35) 1,787,215.48      

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (42,029.55) 811,397.84         (1,007,463.10) 795,717.62         

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 226,779,510.03 67,178,043.68 185,741,831.13 71,349,878.12 

เงินสดรับดอกเบ้ีย 542,172.15 231,936.32 13,454.56 58,284.49 

จ่ายภาษีเงินได้ (18,977,205.35) (18,448,261.53) (11,905,703.22) (14,484,722.70)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 208,344,476.83 48,961,718.47 173,849,582.47 56,923,439.91 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551
บาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการงบกระแสเงินสดรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
งบการเงนิ
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2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (4,067,643.75) -                 -                  -                 

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (24,432,520.00) -                 (87,988,251.80) (41,137,128.00)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (60,000.00) (32,784,300.00) (60,000.00) (32,784,300.00)

เงินสดรับจากเงินปันผล 9,552,000.00        -                 29,676,750.20    10,196,000.00    

เงินสดรับจากเงินปันผล-จ่ายคืนทุน -                    -                 14,550,000.00    -                 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า (17,185,689.07) -                 -                  -                 

เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (45,409,379.70) (22,513,074.43) (7,208,018.34) (18,747,444.61)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร 3,120,858.67        12,231,455.67    5,095,210.67      11,846,408.94    

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,899,250.00) (7,217,233.08) (1,794,250.00) (7,217,233.08)

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า -                    (27,990,331.00) -                  -                 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (80,381,623.85) (78,273,482.84) (47,728,559.27) (77,843,696.75)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (85,000,000.00) 62,050,209.47 (85,000,000.00) 62,050,209.47    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20,000,000.00      20,156,000.00 20,000,000.00 20,156,000.00 

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (1,795,340.21) (1,244,537.96) (1,556,670.86) (1,084,628.38)

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้คืน (6,460,885.20) (33,117,774.23) (6,460,885.20) (33,117,774.23)

เงินสดรับค่าหุน้สามญั 23,715,926.20      25,890,622.00    -                  -                     

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 7,427,448.00        14,717,618.00    7,427,448.00      14,717,618.00    

เงินสดจ่ายปันผล (29,248,170.92) (44,240,846.62) (27,622,920.92) (34,436,846.62)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (3,616,371.05) (3,483,569.33) (3,279,093.16) (3,434,839.29)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (74,977,393.18) 40,727,721.33    (96,492,122.14) 24,849,738.95    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพิ่มข้ึน (ลดลง) (8,646,717.23) 1,503,354.53 -                -                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 44,338,742.57      12,919,311.49  29,628,901.06  3,929,482.11  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 78,470,003.97  65,550,692.48  35,309,009.09    31,379,526.98    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 122,808,746.54  78,470,003.97  64,937,910.15    35,309,009.09    

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด

บริษทัซ้ือยานพาหนะโดยการทาํสญัญาเช่าซ้ือ 1,719,876.17        1,843,000.00      1,350,250.00      1,843,000.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

บาท

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงนิ
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งบการเงนิ 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยก์บั
กระทรวง  พาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2508 และบริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม 2548 
   บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

สาํนกังานใหญ่  : เลขท่ี 7/1-2  หมู่ท่ี 1  ตาํบลพานทอง  อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี  
สาํนกังานสาขา : เลขท่ี 312 , 402/3-6   ซอยเสนานิคม 1  ถนนพหลโยธิน  แขวงจนัทรเกษม 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจและผูถื้อหุน้ 
   บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสีอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยสีพ่น

ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์หมึกพิมพอ์อฟเซท และสีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
   บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 50.70 (ซ่ึงบริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้โดยตระกลูเอกแสงกุลอตัราร้อยละ 100) 
และถือหุ้นในนามบุคคลตระกลูเอกแสงกุลรวมอีกอตัราร้อยละ 20.79 รวมเป็นอตัราส่วนการถือ
ครองหุน้   ร้อยละ 71.48 

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตามแบบกาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 
2552 สาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 
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งบการเงนิ 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

      อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน  ลกัษณะธุรกิจ  2552  2551 

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  เลขท่ี 312 ซอยพหลโยธิน 32 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร  

 ปี 2552 อยูร่ะหวา่งการกาํหนดนโยบาย

การดาํเนินธุรกิจ 

ปี 2551 จาํหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต ์

 99.98  50.98 

บริษทั อีซ่ึน วตัสัน โค๊ตต้ิง จาํกดั  เลขท่ี 402/3 ซอยพหลโยธิน 32 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร  

 จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสีเคลือบ

บรรจุภณัฑ ์

เดือนพฤษภาคม 2552 หยดุจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

เลิกกิจการ 

 50.95  50.95 

บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั  Noi Bai Industrial Zone  

เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม  62.00  62.00 

บริษทั ไบรท ์บล ูวอเตอร์  

    คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

 เลขท่ี 240/2 อาคารอโยธยา 

ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

 จาํหน่ายและใหบ้ริการเคร่ืองกรองนํ้า 

เคร่ืองผลิตนํ้าด่ืม และเคร่ืองกรองอากาศ  

 60.00  - 

   
   งบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน หรืออตัราแลกเปล่ียน 
ถวัเฉล่ียรายเดือนในระหวา่งงวดสาํหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ” ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

   ในระหว่างปี 2552 บริษทัไดซ้ื้อส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในสัดส่วนร้อยละ 49 ของบริษทั 
นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีซ่ึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรม ทาํให้เกิดผล
ต่าง (ค่าความนิยมติดลบ) เป็นจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท บริษทัรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นรายไดไ้วใ้น
งบกาํไรขาดทุนรวมทั้งจาํนวน 

   บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนและจดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือ
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 มีทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 35,000 หุ้นมูลค่าหุ้น
ละ 1,000 บาท โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัเป็นจาํนวน 21,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท จาํนวน
เงิน 21 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 60 ของบริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั เป็นผลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
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  2.2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือ สาํหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
  2.2.3 รายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัรายการออกจาก

งบการเงินรวมแลว้ 
 
  2.2.4 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีท่ี

เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

3. มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีประกาศใชใ้นระหวา่งปี 
3.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2552 

กาํหนดให้จดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่าง
ประเทศ 

 
3.2 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ 
ดงัต่อไปน้ี 

 ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงใหถื้อ
ปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้
ไป ดงัน้ี 

  แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550) 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ปรับปรุง 2550) 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลิก (ปรับปรุง 2550)   
  แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีสิทธิการเช่า 
  แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินของบริษทั 

 
 ข) มาตรฐานการบญัชีท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั ดงัน้ี 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล (ใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2555) 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(ปรับปรุง 2550) (ใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2554) 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 

2554)   
ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการ

บญัชีขา้งตน้ 
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4.  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
  สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ 
   บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้ง เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้เสร็จตามงวดในสญัญา 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดค่้าเช่าและบริการตามระยะเวลาของสัญญาเช่าและบริการ 
  และตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 
 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาและรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ           
คํ้าประกนั 

 
 4.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนโดยประมาณ

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ผลขาดทุนโดยประมาณน้ีกาํหนดข้ึนจากการ
พิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั 

 
 4.4 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

  บริษทัแสดงราคาทุนโดยวิธีดงัน้ี 
    วตัถุดิบ  แสดงในราคาทุนโดยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
                     งานระหวา่งทาํและสินคา้สาํเร็จรูป แสดงในราคาทุนโดยวิธีราคาเจาะจง 
   บริษทัยอ่ยแสดงราคาทุนโดยวิธีดงัน้ี 
    สินคา้สาํเร็จรูป  แสดงในราคาทุนโดยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

 ในปี 2552 บริษทัและบริษทัย่อยได้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการคาํนวณราคาทุนของสินคา้
คงเหลือใหม่  โดยใชว้ิธีการคาํนวณดว้ยราคาตน้ทุนมาตรฐาน ซ่ึงไดป้รับให้ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง
ตามเกณฑ์ถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี และใช้วิธีเปล่ียนทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เน่ืองจากไม่
สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวดบญัชีและจาํนวนของผลกระทบสะสมได ้
 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการขายสินคา้นั้น 

 
 4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้เป็นเงินลงทุนในความตอ้งการของตลาดแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบ
กาํไรขาดทุน 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  
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 4.6 สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า 

    สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อให้เช่าแสดงในราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาคาํนวณ
โดยวิธีเสน้ตรง ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณเป็นเวลา 5 ปี  

 
 4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ

ประเภทดงัน้ี 
 
ประเภทของสินทรัพย ์

 อายกุารใชง้าน
โดยประมาณ 

อาคารและอาคารใหเ้ช่า 5 , 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นหอ้งทดลอง 5 - 10 ปี 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 3 -  6 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 -  6 ปี 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 3 -  6 ปี 
ยานพาหนะ 6 - 10 ปี 

 
 4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สิทธิบตัรทางเทคนิค แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็น
ระยะเวลา 5 - 10 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 

  
 4.9 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายขุองสญัญาเช่า 

 
 4.10 สญัญาเช่าซ้ือ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซ้ือดว้ยราคายุติธรรมของยานพาหนะ 
ท่ีเช่าซ้ือ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าซ้ือในอนาคต (หกัส่วนท่ี
เป็นดอกเบ้ีย) เป็นหน้ีสิน บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจ่ายดอกเบ้ียเช่าซ้ือ โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 4.11 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
   สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสญัญา 

 
 4.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบดุลไดบ้นัทึกไว้
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  

   กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 
 
 4.13 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
   ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายจดัการของบริษทั

และบริษทัยอ่ยตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพย ์ หน้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณไว ้

 
 4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินกองทุนประกนัสงัคม และ

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
   บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 

ซ่ึงจะบนัทึกรายการในงบการเงินเม่ือมีการใชสิ้ทธิ 
 

 4.15 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัผูบ้ริหารสําคญักรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
  บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 4.16 หุน้ทุนซ้ือคืน 

หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบดุลดว้ยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัจะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน
บริษทัจะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนใหห้มดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ป
หกัจากบญัชีกาํไรสะสม  

 
 4.17   ภาษีเงินได ้
   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสําหรับปี

ปรับปรุงดว้ยรายการท่ีกาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากร 
   บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศนั้น 
 
5. รายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  ลกัษณะธุรกิจ  จดัตั้งใน
ประเทศ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทัยอ่ย        
บริษทั  นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ปี 2552 อยูร่ะหวา่งการกาํหนด

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ 
ปี 2551 จาํหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต ์

 ไทย  ปี 2552 บริษทัถือหุน้ 99.98%  
และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
ปี 2551 บริษทัถือหุน้ 50.98% 

      และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โค๊ตต้ิง จาํกดั  จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสีเคลือบ  ไทย  บริษทัถือหุน้ 50.95% และ 
  บรรจุภณัฑ ์    ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
  เดือนพฤษภาคม 2552 หยดุจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการเลิกกิจการ 

    

บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั   ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม  เวยีดนาม  บริษทัถือหุน้ 62% และ 
      ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์  จาํหน่ายและใหบ้ริการเคร่ืองกรองนํ้า  ไทย  ปี 2552 บริษทัถือหุน้ 60%  
 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  เคร่ืองผลิตนํ้าด่ืม และเคร่ืองกรอง    และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

  อากาศ     
บริษทัร่วม       

บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั  ผลิตและขายสีพน่พลาสติกและ
เคมีภณัฑ ์

 ไทย  เดิมบริษทัถือหุน้ 39.80% 
และตั้งแต่ 1 ก.ย. 52 บริษทัถือหุน้ 
40.0% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
บริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั   ใหเ้ช่าสาํนกังานและคลงัสินคา้  ไทย  ถือหุน้ในบริษทั 62% 
บริษทั บีเอเอสเอฟ  โคทต้ิงส์   ผลิตและขายสีพน่ช้ินส่วน  ญ่ีปุ่น  ปี 2552 ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น)  รถจกัรยานยนต ์    ปี 2551 ถือหุน้ 40% ในบริษทัยอ่ย    
บริษทั วตัสนั สแตนดาร์ด เอเชีย อิงค ์จาํกดั  ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม  อเมริกา  ถือหุน้ 49% ในบริษทัยอ่ย 
บริษทั อุไรพาณิชย ์จาํกดั   ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม  ไทย  ถือหุน้ 30% ในบริษทัยอ่ย 
บริษทั ไบรท ์วอเตอร์ โคเวย ์จาํกดั  จาํหน่ายและใหบ้ริการเคร่ืองกรองนํ้า  ไทย  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
  เคร่ืองผลิตนํ้าด่ืม และเคร่ืองกรอง    ในบริษทัยอ่ย 
  อากาศ     
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 การกาํหนดนโยบายราคา   

ค่าขายสินคา้ - ใชว้ิธีราคาทุนบวกอตัรากาํไรส่วนเพิ่ม เน่ืองจาก บริษทัขายสินคา้
ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่าย สินคา้ของบริษทั
เพียงรายเดียวตามขอ้ตกลงทางการคา้กบัเจา้ของสูตรการผลิต บริษทั
จึงไม่สามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดได ้ ทั้งน้ีบริษทัมีอิสระในการ
กาํหนดอตัรากาํไรส่วนเพิ่ม โดยพิจารณาตามนโยบายราคาและภาวะ
ตลาดควบคู่กนั 

ค่าเช่ารับ - ค่าเช่าโกดงัเกบ็สินคา้และค่าเช่าสาํนกังานคิดเป็นรายเดือนตามสัญญา
ตามพื้นท่ี ท่ีใชแ้ต่ละบริษทัโดยประมาณค่าเช่า 15,564 - 400,000 บาท
ต่อเดือน 

ค่าบริการรับ - ค่าบริการรับจา้งผลิตคิดตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาโดยคาํนวณ
จากนํ้าหนกัสินคา้ 

 - ค่าบริการจดัการสินคา้และค่าขนส่งสินคา้คิดเป็นอตัราเหมารายเดือน
ตามสัญญาโดยประมาณค่าบริการ 6,080-150,000 บาทต่อเดือน บวก
ค่าขนส่งเพิ่มตามราคานํ้ามนัท่ีตกลงกนั  

 - ค่าบริหารจดัการปีละ 1,200,000 บาท 
ค่าซ้ือสินคา้ - ใช้วิธีราคาตลาด ยกเว้นค่าซ้ือวัตถุดิบเฉพาะใช้ราคาท่ีตกลงกัน

ล่วงหนา้ 
ค่าเช่าจ่าย - ค่าเช่าสํานักงานและโกดังเก็บสินค้าคิดเป็นรายเดือนเดือนละ 

107,000 - 321,100 บาทตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - ค่าเทคนิคการผลิตและค่าลิขสิทธ์ิโดยคิดอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

(ยกเลิกตั้งแต่ 1 มกราคม 2552) 
 - วตัถุดิบเพื่อการวิจยัและพฒันา คิดตามราคาตลาด 
 - ค่าบริหารจดัการคิดตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าซ้ือทรัพยสิ์นใหเ้ช่า - ใชว้ิธีราคาตามบญัชี ร่วมกบัการตกลงร่วมกนัของฝ่ายบริหาร 
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  บริษทัมีรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติของการดาํเนิน

ธุรกิจ รายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบกาํไรขาดทุนรวม  งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

รายการในงบกาํไรขาดทุน        
ค่าขายสินคา้        
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  -  407,786,138.02 
บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ต้ิง จาํกดั  -  -  27,869,665.00  86,009,808.20 
บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทต้ิงส์ เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) -  167,275.77  -  167,275.77 
บริษทั ออริจิน อีซ่ึนเพน้ท ์จาํกดั 162,485.00  58,628,026.32  162,485.00  58,628,026.32 
 162,485.00  58,795,302.09  28,032,150.00  552,591,248.31 

ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ        
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  460,780.80  4,233,857.80 

 บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ต้ิง จาํกดั -  -  1,062,920.00  1,275,840.00 
 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  98,560.76  - 
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 9,287,047.87  10,781,015.16  9,287,047.87  10,781,015.16 
 9,287,047.87  10,781,015.16  10,909,309.43  16,290,712.96 
เงินปันผลรับ        
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  18,443,400.00  10,196,000.00 
 บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ต้ิง จาํกดั -  -  1,681,350.00  - 
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 9,552,000.00  -  9,552,000.00  - 
  9,522,000.00  -  29,676,750.00  10,196,000.00 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น        
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  453,883.88  - 
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั -  2,258,629.74  -  3,751,876.65 
  -  2,258,629.74  453,883.88  3,751,876.65 
ค่าซ้ือสินคา้        
บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ต้ิง จาํกดั -  -  2,111,354.00  - 
บริษทั ออริจิน อีซ่ึนเพน้ท ์จาํกดั 1,714,051.92  5,569,529.08  1,714,051.92  5,569,529.08 
บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทต้ิงส์ เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) -  10,469,554.77  -  5,014,006.95 
บริษทั วตัสนั สแตนดาร์ด เอเชีย อิงค ์จาํกดั 1,604,782.52  7,571,874.50  1,604,782.52  7,571,874.50 

 3,318,834.44  23,610,958.35  5,430,188.44  18,155,410.53 
ค่าเช่าจ่าย        
 บริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั 5,137,200.00  4,659,000.00  5,137,200.00  4,659,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน        
 บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทต้ิงส์ เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) -  19,475,041.51  -  16,932,144.01 



รายงานประจาํปี 2552    72 

 

งบการเงนิ 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
 บาท 

 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

ยอดคงเหลือท่ีแสดงไวใ้นงบดุล        
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้         

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั - -  -  88,530,066.28 
บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โค๊ตต้ิง จาํกดั -  -  -  25,844,924.97 
บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั -  -  697,543.00  - 
บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 6,090.44  -  6,090.44  - 
บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทต้ิงส์ เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) -  156,636.52  -  156,636.52 

 6,090.44  156,636.52  703,633.44  114,531,627.77 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน :        
   ค่าเช่าและค่าบริการคา้งรับ         
 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  39,996.78  3,869.12 
 บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โค๊ตต้ิง จาํกดั -  -  -  100,000.00 
 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  64,200.00  - 
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 1,814,768.77  1,668,800.83  1,814,768.77  1,668,800.83 
  1,814,768.77  1,668,800.83  1,918,965.55  1,772,669.95 

  เงินทดรองจ่าย        
 บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โค๊ตต้ิง จาํกดั -  -  -  29,981.00 
 บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั -  -  428,166.95  51,872.20 
  -  -  428,166.95  81,853.20 
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 บริษทั ไบรท ์วอเตอร์ โคเวย ์จาํกดั 500,000.00  -  -  - 

 เจา้หน้ีการคา้         
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 181,097.50  3,713,373.25  181,097.50  3,713,373.25 
 บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทต้ิงส์ เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) -  3,045,094.72  -  1,324,794.06 
 บริษทั วตัสนั สแตนดาร์ด เอเชีย อิงค ์จาํกดั -  1,942,097.27  -  1,942,097.27 
  181,097.50  8,700,565.24  181,097.50  6,980,264.58 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        
  บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทต้ิงส์ เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) -  16,932,144.01  -  16,932,144.01 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูป
อ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีจาํนวนเงินรวม 26.70 ลา้น
บาท และ 24.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินรวม และมีจาํนวนเงิน 23.41 ลา้นบาท และ 23.79 ลา้น
บาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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งบการเงนิ 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
เงินสด 414,856.48  260,907.17  120,483.36  153,744.46 
เช็คในมือ 791,537.35  13,834,780.93  791,537.35  13,834,780.93 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 44,111,375.32  55,741,539.55  40,435,162.95  20,001,939.80 
เงินฝากธนาคาร - สะสมทรัพย ์ 77,490,977.39  8,632,776.32  23,590,726.49  1,318,543.90 
          รวม 122,808,746.54  78,470,003.97  64,937,910.15  35,309,009.09 

 
7. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
        เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม 
 2552 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในหุน้สามญั     
 - บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 879,693.75  907,500.00 
 - บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 3,187,950.00  3,420,000.00 
 รวม 4,067,643.75  4,327,500.00 

 
 สาํหรับปี 2552 บริษทัยอ่ยบนัทึกการเปล่ียนแปลงในงบกาํไรขาดทุนเป็นกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน จาํนวน 259,856.25 บาท 

 
8. ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ 
  ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
ตัว๋เงินรับการคา้ 3,773,563.73  4,486,354.87  3,773,563.73  4,328,949.31 
ลูกหน้ีการคา้ 108,221,661.73  113,454,246.05  108,567,462.92  145,694,791.06 
      รวม 111,995,225.46  117,940,600.92  112,341,026.65  150,023,740.37 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (493,950.03)  (306,591.15)  (493,950.03)  (306,591.15) 
 สุทธิ 111,501,275.43  117,634,009.77  111,847,076.62  149,717,149.22 
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งบการเงนิ 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
  แยกตามอายขุองลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 0 - 90 วนั 6,090.44  156,636.52  703,633.44  114,531,627.77 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 180 วนั -  -  -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 181 - 360 วนั -  -  -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 361 วนัข้ึนไป -  -  -  - 
 รวม 6,090.44  156,636.52  703,633.44  114,531,627.77 

 
  แยกตามอายขุองลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ - บริษทัอ่ืน ไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 92,794,613.57  94,652,515.69  91,745,328.76  21,053,583.03 
เกินกาํหนดชาํระ 0 - 90 วนั 18,530,920.78  19,355,543.32  19,228,463.78  10,672,246.69 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 180 วนั 169,650.64  1,583,096.03  169,650.64  1,583,096.03 
เกินกาํหนดชาํระ 181 - 360 วนั -  1,886,218.21  -  1,876,595.70 
เกินกาํหนดชาํระ 361 วนั ข้ึนไป 493,950.03  306,591.15  493,950.03  306,591.15 
  รวม 111,989,135.02  117,783,964.40  111,637,393.21  35,492,112.60 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (493,950.03)  (306,591.15)  (493,950.03)  (306,591.15) 
 สุทธิ 111,495,184.99  117,477,373.25  111,143,443.18  35,185,521.45 

 
9. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย      
 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
สินคา้สาํเร็จรูป 14,613,093.20  66,444,732.96  9,371,391.26  33,785,642.52 
สินคา้ระหวา่งผลิต 201,946.26  2,696,764.65  201,946.26  2,696,764.65 
วตัถุดิบ 29,646,104.82  91,355,925.04  29,646,104.82  90,169,828.26 
วสัดุส้ินเปลือง 1,560,060.67  595,576.93  911,141.78  595,576.93 
ภาชนะบรรจุ 739,914.78  2,489,888.63  739,914.78  2,489,888.63 
      รวม 46,761,119.73  163,582,888.21  40,870,498.90  129,737,700.99 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ (416,059.92)  (2,380,500.27)  (416,059.92)  (476,593.49) 
      สุทธิ 46,345,059.81  161,202,387.94  40,454,438.98  129,261,107.50 
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งบการเงนิ 

บริษัท อซีึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
10. เงินลงทุน 

  เงินลงทุน ประกอบดว้ย 
  บาท 

     งบดุลรวม / งบดุลเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้  % ถือหุน้  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน  เงินปันผล 

 2552  2551  2552  2551 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,996  10,196  99.98  50.98  7,336,624.29  (8,393,496.89)  9,152,120.00 1,019,600.00 18,443,400.00  10,196,000.00 
บริษทั อีซึ่น วตัสนั โคต๊ติ้ง จาํกดั 5,095  5,095  50.95  50.95  5,300,441.19  6,036,996.67  5,095,000.00 5,095,000.00 1,681,350.00 - 
บริษทั อีซึ่น อุไร เพน้ท ์จาํกดั 2,480  1,240  62.00  62.00  80,456,548.83  39,508,913.20  85,442,859.80 41,137,128.00  -  - 
บริษทั ไบรท ์บลูวอเตอร์                    
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 21,000  -  60.00  -  16,479,236.09  -  21,000,000.00 -  -  - 

 รวม         109,572,850.40  37,152,412.98  120,689,979.80 47,251,728.00 20,124,750.00  10,196,000.00 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม              
บริษทั ออริจิน อีซึ่น เพน้ท ์จาํกดั 200,000  119,400  40.00  39.80  45,686,776.36  48,305,771.19  35,784,300.00 35,724,300.00 9,552,000.00  - 

                  
 รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น         155,259,626.76  85,458,184.17  156,474,279.80 82,976,028.00 29,676,750.00  10,196,000.00 
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งบการเงนิ 

 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั   
 ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2552 ของบริษทั นอฟ 

(ประเทศไทย) จาํกดั  ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้ขายธุรกิจส่วนงานท่ีเก่ียวกบัการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ี
บริษทัใหญ่ไดผ้ลิตภายใตลิ้ขสิทธ์ิของบริษทัในต่างประเทศให้แก่บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั ซ่ึง
ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลลูกคา้และการตลาดจาํนวนเงิน 1 ลา้นยโูร หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 49.65 ลา้น
บาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และสินคา้หกัดว้ยเจา้หน้ีการคา้  ในราคาตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บชาํระเงินแลว้ทั้ง
จาํนวน 

  และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 ไดมี้มติ
อนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ในบริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 8,000 
หุ้น เป็นเงิน 17.48 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2552 บริษทัไดท้าํการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ดงักล่าวแลว้ และต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือ
วนัท่ี 22 มกราคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั เพิ่มอีก
จาํนวน 1,800 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 5.20 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของ
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ดงักล่าวแลว้ ซ่ึงทาํให้บริษทัถือครองหุ้นในบริษทั นอฟ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั รวมจาํนวนทั้งส้ิน 19,996 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.98 

 งบการเงินของบริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมโดยมียอดสินทรัพย ์     ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นจาํนวนเงิน 14.87 ลา้นบาท และ 104.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และมีกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 จาํนวน 28.11 ลา้นบาท และ
จาํนวน 28.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั อยูร่ะหว่างการกาํหนดนโยบายการดาํเนิน
ธุรกิจ 

  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั อีซ่ึน วตัสนั โคต๊ต้ิง จาํกดั   
  บริษทั อีซ่ึน วตัสัน โคต๊ต้ิง จาํกดั ไดห้ยดุการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 

2552 (บริษทั อีซ่ึน เพน้ท์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้สีเคลือบบรรจุภณัฑ์ให้กบั
ลูกคา้โดยตรง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเลิกกิจการ 

 งบการเงินของบริษทั อีซ่ึน วตัสัน โค๊ตต้ิง จาํกดั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมโดยมียอดสินทรัพย ์     ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นจาํนวนเงิน 10.89 ลา้นบาท และ 39.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และมีกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551  จาํนวน 1.38 ลา้นบาท และจาํนวน 
3.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั   

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2552 บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน จาํนวน 2 ลา้นดอล
ล่าร์สหรัฐฯ ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยเรียกชาํระค่าหุ้น
ครบแลว้ทั้งจาํนวน บริษทัจึงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวเพ่ิมจาํนวน 1,240 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 44.31 
ลา้นบาท ซ่ึงทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัย่อยดงักล่าวยงั
ไม่ไดรั้บชาํระค่าหุน้จาํนวน 12.27 ลา้นบาท 

งบการเงินของบริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท์ จาํกดั ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมโดยมียอดสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เป็นจาํนวนเงิน 114.37 ลา้นบาท และจาํนวน 67.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และมีขาดทุนสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 จาํนวน 5.42 ลา้นบาท และจาํนวน 2.63 
ลา้นบาท โดยถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในต่างประเทศ 

 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

  เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552  บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนและจดทะเบียน
เป็นบริษทัจาํกดั มีทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 35,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท 
โดยบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัเป็นจาํนวน 21,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท จาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท โดย
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 60  

งบการเงินของบริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมโดยมียอด
สินทรัพย  ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เป็นจาํนวนเงิน 29.72 ลา้นบาท  และมีขาดทุนสุทธิสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 8.09 ลา้นบาท โดยถือตามงบ
การเงินท่ีตรวจสอบแลว้  

 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั  
  เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2552 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์ จาํกดั 600 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นเงิน 60,000 บาท ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มจากอตัราร้อยละ 39.80 
เป็นร้อยละ 40.00 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์ จาํกดั ซ่ึงอยู่ในงบ
กาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จาํนวน 6.87 ลา้นบาท และจาํนวน 
14.07 ลา้นบาท คาํนวณข้ึนโดยถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าว 

 
11. สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า  

  สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใหเ้ช่า ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบดุลรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 51      ณ 31 ธ.ค. 52 
ราคาทุน        
เคร่ืองกรองนํ้า -  17,185,689.07  -  17,185,689.07 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (1,402,741.36)  -  (1,402,741.36) 
สินทรัพยที์มีไวเ้พื่อเช่า - สุทธิ -      15,782,947.71 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบดุลรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 51      ณ 31 ธ.ค. 52 

ราคาทุน        

ท่ีดิน 46,317,697.10  -  -  46,317,697.10 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 141,621,477.05  1,590,969.20  (85,720.00)  143,126,726.25 

อาคารใหเ้ช่า 20,911,875.57  -  -  20,911,875.57 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 74,910,237.60  1,313,226.10  (2,017,450.08)  74,206,013.62 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 15,425,344.28  795,896.43  (7,990.00)  16,213,250.71 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 6,732,152.62  346,689.00  -  7,078,841.62 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 20,629,322.11  4,576,361.47  (637,147.68)  24,568,535.90 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 15,458,113.26  267,880.06  (69,107.16)  15,656,886.16 

ยานพาหนะ 42,679,535.57  6,133,996.96  (3,176,399.50)  45,637,133.03 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 4,092,601.98  2,756,129.86  (1,960,679.86)  4,888,051.98 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 1,162,671.95  29,293,482.29  -  30,456,154.24 

     รวม 389,941,029.09  47,074,631.37  (7,954,494.28)  429,061,166.18 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 22,195,785.61  8,236,639.01  (38,993.18)  30,393,431.44 

อาคารใหเ้ช่า 4,867,849.74  1,088,282.19  -  5,956,131.93 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 52,190,177.46  7,325,930.53  (862,446.27)  58,653,661.72 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 11,384,030.58  1,514,424.24  (6,401.93)  12,892,052.89 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 4,187,620.38  920,599.34  -  5,108,219.72 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 12,556,968.63  3,122,643.15  (313,590.62)  15,366,021.16 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 6,554,033.21  2,682,788.58  (52,708.43)  9,184,113.36 

ยานพาหนะ 27,287,065.33  4,832,268.18  (1,507,795.50)  30,611,538.01 

     รวม 141,223,530.94  29,723,575.22  (2,781,935.93)  168,165,170.23 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 336,392.19      (124,129.38) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 249,053,890.34      260,771,866.57 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 

 บาท 
 งบดุลเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 51      ณ 31 ธ.ค. 52 
ราคาทุน        
ท่ีดิน 46,317,697.10  -  -  46,317,697.10 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 141,621,477.05  1,590,969.20  (85,720.00)  143,126,726.25 
อาคารใหเ้ช่า 20,911,875.57  -  -  20,911,875.57 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 74,910,237.60  1,313,226.10  (2,017,450.08)  74,206,013.62 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 15,425,344.28  502,212.22  (7,990.00)  15,919,566.50 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 6,732,152.62  346,689.00  -  7,078,841.62 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 19,406,684.55  1,147,592.60  (239,002.56)  20,315,274.59 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 15,240,659.16  262,545.06  (54,917.75)  15,448,286.47 
ยานพาหนะ 35,228,755.86  2,599,584.16  (9,088,425.34)  28,739,914.68 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 4,092,601.98  2,756,129.86  (1,960,679.86)  4,888,051.98 
     รวม 379,887,485.77  10,518,948.20  (13,454,185.59)  376,952,248.38 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 22,195,785.61  8,236,639.01  (38,993.18)  30,393,431.44 
อาคารใหเ้ช่า 4,867,849.74  1,088,282.19  -  5,956,131.93 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 52,190,177.46  7,325,930.53  (862,446.27)  58,653,661.72 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 11,384,030.58  1,489,224.24  (6,401.93)  12,866,852.89 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 4,187,620.38  920,599.34  -  5,108,219.72 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 11,643,623.24  2,800,187.78  (117,429.73)  14,326,381.29 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 6,380,214.85  2,672,127.97  (50,440.00)  9,001,902.82 
ยานพาหนะ 22,716,081.23  3,610,750.62  (6,042,306.22)  20,284,525.63 
     รวม 135,565,383.09  28,143,741.68  (7,118,017.33)  156,591,107.44 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 244,322,102.68      220,361,140.94 

 
  บริษทัไดใ้ห้บริษทัร่วมแห่งหน่ึงเช่าอาคารเพ่ือทาํการผลิตและเก็บสินคา้ ซ่ึงอาคารให้เช่ามีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จาํนวน 14.96 ลา้นบาท และจาํนวน 16.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 โดยบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 0.40 
ลา้นบาท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียานพาหนะอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าซ้ือมูลค่า
ตามบญัชีรวม 5.19 ลา้นบาท และ 3.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัมียานพาหนะอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ
มูลค่าตามบญัชีรวม 4.68 ลา้นบาท และ 3.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้

งานอยู ่มีราคาทุนจาํนวน 78.16 ลา้นบาท และ 64.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 
73.21 ลา้นบาท และ 59.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีเง่ือนไขของสัญญาเงินกูว้งเงิน 100 ลา้นบาท (ตาม 
หมายเหตุ 17) กาํหนดไวไ้ม่ให้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารโรงงานและสาํนกังานใหญ่ และเคร่ืองจกัร
ของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ  

 
13. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

  ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานแสดงตามราคาทุน 
  บริษทัซ้ือท่ีดินมาเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2538 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลละหาร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง พื้นท่ี 

11-3-54 ไร่ จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดใ้ชท่ี้ดินดงักล่าวในการดาํเนินงานใด ๆ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการขาย 
 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 51      ณ 31 ธ.ค. 52 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 9,841,231.84  -  (1,031,069.01)  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,769,225.00  5,818,325.00  -  9,587,550.00 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 4,024,075.00  1,899,250.00  (5,818,325.00)  105,000.00 
 รวม 17,634,531.84  7,717,575.00  (6,849,394.01)  18,502,712.83 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 9,593,567.29  55,984.99  (1,031,068.01)  8,618,484.27 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 316,161.77  1,011,648.66  -  1,327,810.43 
 รวม 9,909,729.06  1,067,633.65  (1,031,068.01)  9,946,294.70 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,724,802.78      8,556,418.13 
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งบการเงนิ 

 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
 บาท 
 งบดุลเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 51      ณ 31 ธ.ค. 52 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 9,841,231.84  -  (1,031,069.01)  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,769,225.00  5,818,325.00  -  9,587,550.00 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 4,024,075.00  1,794,250.00  (5,818,325.00)  - 
 รวม 17,634,531.84  7,612,575.00  (6,849,394.01)  18,397,712.83 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 9,593,567.29  55,984.99  (1,031,068.01)  8,618,484.27 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 316,161.77  1,011,648.66  -  1,327,810.43 
 รวม 9,909,729.06  1,067,633.65  (1,031,068.01)  9,946,294.70 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,724,802.78      8,451,418.13 

 
  เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งผลิตสินคา้กบับริษทั บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ส่งผลให้สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคท่ีบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดท้าํกบั
บริษทั บีเอเอสเอฟ โคทต้ิงส์ เจแปน จาํกดั (ญ่ีปุ่น) ยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป 
ดงันั้น บริษทัจึงตดัจาํหน่ายสิทธิบตัรทางเทคนิคตามสญัญาดงักล่าวออกจากบญัชีในปีปัจจุบนั 

 
15. สิทธิการเช่า  
  สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบดุลรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 51      ณ 31 ธ.ค. 52 
ราคาทุน        
สิทธิการเช่า - ท่ีดิน 27,990,331.00  -  -  27,990,331.00 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 993,150.63  715,179.37  -  1,708,330.00 
 26,997,180.37  715,179.37  -  26,282,001.00 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,520,529.37      (3,513,719.32) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 28,517,709.74      22,768,281.68 

  
 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินในประเทศเวียดนามเพื่อสร้างโรงงานและได้
จ่ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นเงิน 840,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ระยะเวลาของสัญญาเช่า 35 ปี 6 เดือน สัญญาส้ินสุดใน
เดือนเมษายน 2587 สิทธิการเช่าตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า 
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งบการเงนิ 

 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -  85,000,000.00  -  85,000,000.00 

 รวม -  85,000,000.00  -  85,000,000.00 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นรวม 230 ลา้นบาท กบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศสามแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี 55 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี วงเงิน
ในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี วงเงินสัญญาคํ้าประกนั 5 ลา้นบาท วงเงิน 
L/C และ T/R 60 ลา้นบาท และวงเงิน Forward  Contract 10 ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  ซ่ึงวงเงิน
ดงักล่าวปลอดภาระคํ้าประกนั 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุ 3 เดือน จาํนวน 85 
ลา้นบาท ตามลาํดบั อตัราดอกเบ้ีย MLR-1.00% ถึง 1.50% ต่อปี  

 
17. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 40,156,000.00  20,156,000.00  40,156,000.00  20,156,000.00 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,950,000.00)  -  (6,950,000.00)  - 

     สุทธิ 33,206,000.00  20,156,000.00  33,206,000.00  20,156,000.00 
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งบการเงนิ 

 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใน

ประเทศไทยจาํนวนเงิน 20.16 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพื่อก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรในประเทศเวียดนาม วงเงินกู ้100 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่ปีท่ี 1 MLR-
2.00% ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ี 2-3 MLR-1.75% ต่อปี และตั้งแต่ปีท่ี 4 MLR-1.50% ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียงวดเดือนละ 1.9 ลา้นบาท จาํนวน 66 งวด ให้เสร็จส้ินภายในเดือนท่ี 84 นบัจากท่ีมีการเบิก
รับเงินกูง้วดแรก (ปลอดชาํระเงินตน้ 18 งวดเดือน) และจ่ายดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน โดยมีเง่ือนไขจะไม่นาํ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารโรงงานและสาํนกังานใหญ่และเคร่ืองจกัรซ่ึงตั้งอยู่บนโรงงานดงักล่าวของ
บริษทัไปก่อภาระผกูพนั และจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินไวต้ามสญัญา 

  และในระหว่างปี 2552 บริษทัได้ขอเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามสัญญาขา้งตน้โดย
บริษทัตกลงชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดเดือนละ 1.67 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรก
เดือนสิงหาคม 2553 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 2558 

 
18. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,987,639.56  2,054,973.00  1,662,985.36  1,898,586.00 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (100,408.58)  (92,277.98)  (86,421.26)  (84,264.40) 
 1,887,230.98  1,962,695.02  1,576,564.10  1,814,321.60 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,121,518.65)  (1,522,969.73)  (938,324.11)  (1,374,596.31) 
      สุทธิ 765,712.33  439,725.29  638,239.99  439,725.29 

   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 6 และ 7 ฉบบั

กบับริษทัในประเทศสองแห่ง มูลค่าตามสัญญา 4.01 ลา้นบาท และ 3.56 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ตามลาํดบั ระยะเวลาผอ่นชาํระ 24 - 36 งวด จ่ายชาํระงวดละ 0.15 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

  และบริษทัมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 5 และ 6 ฉบบั กบับริษทัในประเทศสองแห่ง มูลค่าตามสัญญา 
3.39 ลา้นบาท และ 3.22 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามลาํดบั ระยะเวลาผอ่นชาํระ 24 - 36 งวด จ่าย
ชาํระงวดละ 0.13 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
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งบการเงนิ 

 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีรายละเอียดจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ ดงัน้ี 

 บาท 
 งบดุลรวม  งบดุลเฉพาะกิจการ 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั 

บญัชี 
 ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอ

ตดับญัชี 
 ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี 1,121,518.65  64,799.16 1186,317.81 938,324.11  53,201.18 991,525.29 
ถึงกาํหนดจ่ายชาํระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 765,712.33  35,609.42 801,321.75 638,239.99  33,220.08  671,460.07 
 รวม 1,887,230.98  100,408.58 1,987,639.56 1,576,564.10  86,421.26 1,662,985.36 

 
  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเช่าซ้ือดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ

ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
 
19. ทุนเรือนหุน้ 
   ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 ท่ีประชุมไดมี้มติ

 อนุมติั เก่ียวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามรายละเอียดดงัน้ี 
 การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัโดยแบ่งออกเป็น 
   1. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (EASON - W1) 

ประเภทของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์
จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และเปล่ียนมือได ้

อาย ุ : 4 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จาํนวน : 100,000,000 หน่วย 
วิธีการเสนอขาย : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้  
  ซ่ึงจะกาํหนดภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน 
  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์น 
  อตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิม ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 1

หน่วย 
ราคาเสนอขาย : 0 บาทต่อหน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของแต่ละปี 

ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีใชสิ้ทธิคร้ังแรกเม่ือ   
30 มิถุนายน 2550 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 1 บาทต่อหุน้ 
เง่ือนไขการปรับสิทธิ : เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
ตลาดรอง : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จาํนวน 12,426,400 

หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 12,426,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 
12,426,400.00 บาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ทั้งจาํนวน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้จาํนวน 858,000.00 บาท และส่วนท่ีเหลือจาํนวน 11,568,400.00 บาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 8 มกราคม 2552  บริษทัจึงบนัทึก
เงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจาํนวน 11,568,400.00 บาท เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ในงบดุล ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

   ในระหวา่งปี  2552 มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4,948,150 หน่วย โดย
จดัสรรเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 4,948,150 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 4,948,150.00 
บาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ทั้งจาํนวน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้จาํนวน 1,526,050.00 บาท และส่วนท่ีเหลือจาํนวน 3,422,100.00 บาท บริษทัได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ในวนัท่ี 7 มกราคม 2553 บริษทัจึงบนัทึกเงินท่ีไดรั้บ
จากการใชสิ้ทธิจาํนวน 3,422,100.00 บาท เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นในงบดุล ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิ EASON-W1 ท่ียงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิ
คงเหลือจาํนวน 82,625,438 หน่วย 

 
2. ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร (ซ่ึงมิได้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษทั  
ประเภทของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 
       

: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์ 
จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และไม่สามารถ
โอนเปล่ียนมือได ้

อาย ุ : ไม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จาํนวน : 7,000,000 หน่วย 
วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร (ซ่ึงมิได้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ) พนกังานและท่ีปรึกษาของบริษทั ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนด โดยคณะอนุกรรมการจดัสรร 

ราคาเสนอขาย : 0 บาทต่อหน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกมุภาพนัธ์และสิงหาคมของ  

แต่ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1 บาทต่อหุน้ 
ตลาดรองของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษัทจะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกในคร้ังน้ี เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญั 
ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบ สาํคญัแสดงสิทธิ 

: บริษทัจะนาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จาํนวน 3,500,156 
  หน่วย โดยซ้ือหุน้สามญั 3,500,156 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 3,500,156.00 บาท ซ่ึง
  ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
   ในระหว่างปี 2552 มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 2,479,298 หน่วย 
  โดยซ้ือหุน้สามญั 2,479,298 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,479,298.00 บาท ซ่ึงบริษทั
  ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
   ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552  บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP ท่ียงัมิไดมี้การใชค้งเหลือ
  จาํนวน 1,020,546 หน่วย 
 

20. สาํรองตามกฎหมาย 
  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงกาํหนดให้บริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายดว้ยจาํนวน

เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสํารองน้ีจะมียอดเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน สาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
21. หุน้ซ้ือคืน/กาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุน้ซ้ือคืน 
  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัโครงการการซ้ือหุ้นคืน เพื่อ

บริหารการเงินสาํหรับสภาพคล่องส่วนเกินจาํนวนไม่เกิน 20,342,018 หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิด
เป็นร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 44.98 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซ้ือ
หุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2552 และมี
กาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือน นบัแต่การซ้ือหุ้นคืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนโดยบริษทัเป็นจาํนวน 20,182,600 หุน้ (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 
บาท) คิดเป็นร้อยละ 9.88 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด มูลค่ารวมของหุน้ซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 39.58 ลา้นบาท 

  ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุน้คืนว่าบริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุน้คืนไดไ้ม่เกินวงเงิน
กาํไรสะสม และให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุน้คืนจนกว่า
จะมีการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไวห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมด แลว้แต่
กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุน้ซ้ือคืนเตม็จาํนวนแลว้ 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
22. เงินปันผลจ่าย 

บริษทั 
  ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552  เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใน

อตัราหุน้ละ 0.14 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2551 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2552 จาํนวน 197,306,578 หุน้ คิดเป็นเงิน 27.62 ลา้นบาท  
 ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2551 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2551 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.17 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2550 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามรายช่ือท่ีปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2551 จาํนวน 202,569,686 หุน้ คิดเป็นเงิน 34.44  
ลา้นบาท  

 บริษทัยอ่ย  
  ตามรายงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2552  ของบริษทั อีซ่ึน วตัสนั 

โคต้ต้ิง จาํกดั มีมติใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและผลการดาํเนินงานใน
ระหวา่งปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 330.00 บาท จาํนวน 10,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวน 3.3 ลา้นบาท 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ของบริษทั นอฟ 
(ประเทศไทย) จาํกดั มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในอตัราหุ้นละ 
750.00 บาท จาํนวน 20,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 15 ลา้นบาท 

  และตามรายงานประชุมสามญัประจาํปี คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2552 ของบริษทั นอฟ 
(ประเทศไทย) จาํกดั มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ประจาํปี 2551 ใน
อตัราหุน้ละ 900.00 บาท จาํนวน 20,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 18 ลา้นบาท 

  ตามรายงานประชุมสามญัประจาํปี คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ของบริษทั นอฟ 
(ประเทศไทย) จาํกดั มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ประจาํปี 2550 ใน
อตัราหุน้ละ 1,000.00 บาท จาํนวน 20,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 20 ลา้นบาท 

 
23. กาํไรต่อหุน้ 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

  กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทั
อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็น
หุน้สามญั ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักคาํนวณโดยสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 
 งบกาํไรขาดทุนรวม  งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)        
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 53,289,884.28  44,291,936.45  56,844,630.18  46,180,526.04 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 201,913,087  199,599,706  201,913,087  199,599,706 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        
 ตอ้งออกใหต้ามสิทธิ (หุน้) 88,679,253  104,192,708  88,679,253  104,192,708 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีสมมติวา่ออกใน        
 มูลค่ายติุธรรม (หุน้) (54,740,280) (51,452,671) (54,740,280) (51,452,671)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        
 รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 235,852,060  252,339,743  235,852,060  252,339,743 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)        
 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.2639  0.2219  0.2815  0.2314 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้)        
 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.2259  0.1755  0.2410  0.1830 

 
24. เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานสาํหรับพนกังานประจาํทั้งหมดของ
บริษทัตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเขา้ร่วมในกองทุนจดทะเบียน
ประเภทหลายนายจา้ง ช่ือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สวสัดิการพฒันา ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

  พนักงานและบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีใน
อตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคนโดยคิดตามระยะเวลาการทาํงาน พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบับริษทั
และบริษทัยอ่ย  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 
2551 เป็นจาํนวนเงิน 1.42 ลา้นบาท และ 1.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เป็น
จาํนวนเงิน 1.34 ลา้นบาท และ 1.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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25. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบกาํไรขาดทุนรวม  งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 398,944,777.88  443,131,823.69  398,944,777.88  443,131,823.69 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        
 และงานระหวา่งทาํ 54,326,458.15  (19,741,067.38)  26,909,069.65  (7,095,053.25)
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 83,934,626.21  66,431,023.00  71,880,408.39  60,040,327.02 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,935,320.81  29,484,972.01  29,211,375.33  27,865,128.60 

 
26. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
  26.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการระยะยาว 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสญัญามีระยะเวลา 1 - 3 ปี  

   ค่าเช่าและค่าบริการรวมท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตมีดงัน้ี 
 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน :  
 1 ปี 15.71 
 2 ถึง 3 ปี 3.26 

  26.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษทัมีสัญญาซ้ือขายสูตรลบัทางการคา้ จาํนวน 2 สูตร กบับริษทั
แห่งหน่ึง โดยบริษทัจะมีสิทธิผลิตและจาํหน่ายสินคา้ตลอดไปนบัตั้งแต่วนัทาํสัญญา และบริษทัตอ้ง
ชาํระค่าลิขสิทธ์ิในอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามสญัญา 

  26.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตาม
สญัญาการก่อสร้างอาคารโรงงานจาํนวน 630,458.05 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

  26.4 ภาระคํ้าประกนั 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทั

  จาํนวนเงิน 1.50 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทั  
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27. การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 27.1 นโยบายการบญัชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วิธีการท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 27.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ในสญัญาท่ีทาํไวก้บับริษทั ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัได ้
 27.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผล
 กระทบแก่หน้ีสินทางการเงินของบริษทัได ้

 27.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน

ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
27.5 ประมาณการมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

   บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีการคา้มีราคายติุธรรมเท่ากบัราคาตามบญัชี
โดยประมาณ 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัราคายติุธรรม
ถือตามราคาตามบญัชี 

  เจา้หน้ีการคา้ราคาตามบญัชีมีจาํนวนเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั ราคาตามบญัชีมีจาํนวน
เท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
  สาํหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีบริษทัไม่สามารถประมาณราคา
ยติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่มีขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
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28. ภาษีเงินได ้

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดปรับปรุงดว้ยรายการท่ีกาํหนด
ภายใตป้ระมวลรัษฎากร ท่ีไม่ใหห้รือใหถื้อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้โดยคาํนวณภาษีเงินได้
ในอตัราร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553 รวมถึงการหกัค่าใชจ่้ายเพื่อการลงทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึง
ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้ป็นจาํนวนร้อยละ 25 ของเงินไดท่ี้ไดจ่้ายไปนั้น โดยการดาํเนินการดงักล่าวตอ้ง
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของกิจการและเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป ตั้งแต่รอบบญัชีท่ี
เร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2549 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีภายใน 5 รอบระยะเวลาบญัชี 

  บริษทัยอ่ยคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลข้ึนจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดปรับปรุงดว้ยรายการท่ีกาํหนด
 ภายใตป้ระมวลรัษฎากรท่ีไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้โดยคาํนวณภาษีเงินได้
 ในอตัราร้อยละ 15 - 30 ของกาํไรสุทธิ 
  บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศ
นั้น 

 
29. การจาํแนกขอ้มูลตามส่วนงานและตามภูมิศาสตร์ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั คือ (1) ส่วนงานผลิตสีกลุ่มยานยนต ์(2) ส่วน

งานกลุ่มสีอุตสาหกรรมอ่ืน และ (3) ส่วนงานอ่ืน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ดาํเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์
เดียวคือในประเทศไทย  

  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 กลุ่มยานยนต ์  กลุ่มสีอุตสาหกรรมอ่ืน  ส่วนงานอ่ืน  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

รายไดจ้ากการขายและรับจา้ง 435,140  481,805  168,418  190,567  5,455  -  609,013  672,372 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (410,662)  (453,065)  (177,832)  (186,467)  (12,953)  - (601,447)  (639,532) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 24,478  28,740  (9,414)  4,100  (7,498)  -  7,566  32,840 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายฐานขอ้มูลลกูคา้                
   และการตลาด 49,651            49,651  - 
รายไดอ่ื้น             26,462  20,310 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิในบริษทัร่วม             6,873  14,075 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (3,616)  (3,484) 
ภาษีเงินได ้         (21,566)  (16,377) 
กาํไรสุทธิ             65,370  47,364 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,847  18,300  11,083  13,578  19,363  -  43,293  31,878 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อเช่า - สุทธิ             15,783  - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนกลาง             217,479  217,176 
สิทธิการเช่า - สุทธิ              22,768  28,518 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ             8,556  7,725 
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30. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ไดมี้การจดัประเภท
ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วน
ของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

 ตามท่ีเคย
รายงานไว ้ 

 ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

 ตามท่ีเคย
รายงานไว ้ 

รายการบญัชี        
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -  165,647,536.01  -  140,489,932.60 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,966,442.22  -  17,987,605.55  - 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 117,873,059.26  -  98,714,838.10  - 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 24,808,034.53  -  23,787,488.95  - 

 
31. การอนุมติังบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2553 
 



 






