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   สารจากประธานกรรมการ 
 

“บริษัทจะมีการเติบโตอยางกาวกระโดดและมีความตัง้ใจ
ที่จะเปนผูผลติสีอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในอาเซียน” 

 
ปี 2555 ท่ีผ่านมานี ้ เป็นปีท่ีประชาชนโดยสว่นใหญ่เร่ิมเหน็แสง

ตะวนัแหง่ความสงบและเร่ิมเหน็ความหวงัท่ีประเทศจะก้าวไปข้างหน้า  ไมใ่ช่
หยดุอยู่กบัท่ีเหมือนหลายปีท่ีผ่านมา  สว่นตวัผมเองก็ขออาราธนาสิ่ง
ศกัด์ิสิทธ์ิทัง้ปวงชว่ยให้ประเทศไทยของเรามีความสงบมากขึน้ไปเร่ือยๆ  แม้
จะมีความขดัแย้งทางความคิด ก็ขอให้มีสติท่ีจะโต้เถียงกนัอย่างสร้างสรรค์
ตามหลกัประชาธิปไตย  เพราะเราคือคนไทยด้วยกนัทัง้นัน้ 

 
ผมมีความต่ืนเต้นกบัประเทศไทยของเราที่จะก้าวเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ซึง่จะเป็นก้าวย่าง
สําคญัของการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจ  อตุสาหกรรม  
วฒันธรรม  ศิลปกรรม และความเป็นอยูอี่กมากมาย  สําหรับประเทศไทยก็
อยู่ในจดุสําคญัทางภมิูศาสตร์ท่ีสามารถเป็นศนูย์กลางของอาเซียน ซึง่จะมี
โอกาสทางการค้าอีกมากมาย เราควรเตรียมพร้อมด้านความสามารถในการ
แข่งขนัใหม่ๆ  ท่ีรออยูข้่างหน้า 

 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงโอกาสท่ีจะเกิดขึน้นี ้ 

โดยเราได้เข้าไปลงทนุในประเทศเวียดนาม และมีแผนที่จะลงทนุในประเทศ
อินโดนีเซยีในปี 2556  บริษัทได้เตรียมแผนบริการทางเทคนิคและการเป็น 
Supply Chain ท่ีดีในภมิูภาคอาเซียน  มีการพฒันาทกัษะตา่งๆ ท่ีจําเป็นใน
การบริการลกูค้าของบริษัท    ซึง่คาดหวงัไว้ว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าบริษัทจะมี
การเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความตัง้ใจท่ีจะเป็นผู้ผลิตสอีตุสาหกรรมท่ี
ดีท่ีสดุในอาเซียน  ซึง่เราจะมุง่มัน่ทุม่เทการทํางานไปในทิศทางตามปณิธานนี ้

 
บริษัทมีผลประกอบการในปี 2555 ท่ีดีเกินความคาดหมายตาม

การขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์  ต้องขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีให้
การสนบัสนนุบริษัทเสมอมา  คณะกรรมการบริษัทท่ีให้ความคิดเหน็ท่ีดีใน
แง่มมุตา่งๆ  ผู้บริหารทกุทา่นท่ีร่วมแรงร่วมใจนําบริษัทให้เป็นหนึง่ในส่ิงท่ีทํา  
ท้ายท่ีสดุขอขอบคณุพนกังานทกุทา่นท่ีร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน  และหวงั
อย่างย่ิงวา่บริษัทจะเติบโตอย่างมัน่คงในปี 2556 และปีข้างหน้าตอ่ๆ ไป 

 

นายสนั่น  เอกแสงกลุ 
ประธานกรรมการ 



 

             
 

   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ด้านการเงิน 
กฏหมายและการบริหารองค์กร โดยมีนางพิสมยั  บณุยเกียรติ เป็นประธานกรรมการ  
นายวิเทียน  นิลดํา  นายเจน  วองอิสริยะกลุ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง เป็น
กรรมการ  ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบติัซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี 2555  ได้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ โดยหารือร่วมกบั
ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ซึง่สามารถ
สรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้

 

 การสอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในโดยเชิญ

ผู้สอบบญัชีร่วมประชมุทกุครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินจดัทําตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชี มีความถกู

ต้องเช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น ในปีนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายบริหารจํานวน 1 ครัง้ เพ่ือรับทราบแนวทางการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี  พร้อม

พิจารณาเหน็ชอบให้ บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2556  โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนมุติัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ตอ่ไป 
 

 การสอบทานการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูละการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยสอบทาน

แผนการบริหารความเส่ียงประจําปี 2555 และประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่บริษัทได้

บริหารจดัการความเส่ียงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในทกุไตรมาส  โดยพิจารณาเร่ืองการดําเนินงาน  การใช้ทรัพยากร การดแูลทรัพย์สิน 

การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทจุริต ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  

ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ให้ความเหน็สอดคล้องกนัวา่ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 
 

 การสอบทานรายการระหว่างกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทในกลุม่  

รายการระหวา่งกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และฝ่ายบริหาร  เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธรุกิจปกติ และมีการ

เปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ 
 

 การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจําปี โดยให้ข้อแนะนําและ

ติดตามการดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัเพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและ

มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบประมาณประจําปีเพ่ือให้เป็นไปด้วยความ

เหมาะสมและบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด 

 

 
นางพิสมัย  บุณยเกยีรติ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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        คณะกรรมการบริษัท 
  
  

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
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     ค 
  
1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 

  

 1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
      ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
       กรรมการ 

 3.  นายสนิท  เอกแสงกลุ 
      กรรมการ 
 4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
       กรรมการ 

 5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ 
     กรรมการ 
 6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 
     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายวิเทียน  นิลดํา 
     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ 
      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 
      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

 

6 7 

9 8 



10    คณะผูบริหาร 

รายงานประจําป 2555 

คณะผูบริหาร 

 

  
  

  

 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 
     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
      กรรมการผู้จดัการ 

3. นายสนิท  เอกแสงกลุ 
      รองกรรมการผู้จดัการ 

4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
      รองกรรมการผู้จดัการ 

 
 

9.  นางวิไลวรรณ  มิตรภานนท์ 
     ผู้จดัการฝ่ายซพัพลายเชน 
10. นางสาวศิริภรณ์  ชเูชิด 
     ผู้จดัการฝ่ายผลติภณัฑ์ 

11. นางสาวพรรณพิมล  บญุญภิญโญ 
      ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

12. นายชยตุ  เสรีรักษ์ 
      ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

5. นายม่ํา  อรรณพพงศ์ 
     รองกรรมการผู้จดัการ 

6. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ 
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

7. นายณฐัพล  เอกแสงกลุ 
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
8. นายปิติ  เอกแสงกลุ 
    ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
 

11 12

1 32

5 6

4

7 

11109

8 





12  ขอมูลสําคัญทางการเงิน 
 
 
สินทรัพยรวม        หนี้สินรวม        สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ        รายไดรวม         กําไรสุทธิสวนผูถือหุนบริษัทใหญ 

รายงานประจําป 2555 

 
            22555555                                        22555544                                                                                      22555533  
 

 หมายเหตุ : รายไดรวมซึ่งยังไมรวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  
  

 
                      22555555                          22555544                                                     22555533 

 
 

 
                    22555555                        22555544                                             22555533 

751 713 705

124 
160

225

596 
524

444 

663
715

111 
51

707 

46 

หนวย : ลานบาท

18.8% 

9.4% 8.2%

11.4%
10.5%

16.6% 

16.0% 

7.0% 6.4%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

อัตราผลตอบแทนทรัพยสิน

อัตรากําไรสุทธิ 

มูลคาทางบัญชี/หุน (บาท/หุน)

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท/หุน)

0.4 
0.2 0.2

2.0 
1.8

2.1
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รายงานประจําป 2555 

ผลการดําเนินงาน  
 
แม้ผลกระทบจากวิกฤติอทุกภยัในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 จะสง่ผลให้การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยติดลบทัง้ใน
ภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร ตลอดจนภาคการสง่ออกและการทอ่งเท่ียว  อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยสามารถฟืน้ตวั
ได้ชดัเจนในช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 ตอ่เน่ืองจนถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555  โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ซึง่สว่นใหญ่มี
ฐานการผลิตชิน้สว่นและประกอบในประเทศไทย  ประกอบกบักําลงัซือ้ของผู้บริโภคที่เพ่ิมสงูขึน้   
 
สําหรับอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 2555 ได้มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง  ผู้บริโภคยงัคงให้ความสําคญักบัการ
บริโภคอาหารเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายด้านอ่ืน  เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัสําคญัตอ่การดํารงชีวิต  ประกอบกบัจํานวน
ประชากรที่มีอตัราการขยายตวัโดยเฉพาะในภมิูภาคอาเซียนซึง่มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของ
ประชากรโลก  และมีอตัราการขยายตวัโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.20 ตอ่ปี (ท่ีมา : องค์การสหประชาชาติ) 
 

 

สีกลุม่ยานยนต์      368.50 ล้านบาท 

สีอตุสาหกรรมอ่ืน   242.51 ล้านบาท

ขายและบริการ        28.42 ล้านบาท

เงินปันผลและอ่ืนๆ    24.51 ล้านบาท

 
ในปี 2555  บริษัทมีรายได้รวม 663.94 ล้านบาทและมีกําไรสทุธิจํานวน 111.11 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2554 จํานวน 
60.09 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 117.77  ทัง้นีเ้ป็นผลจากการฟืน้ตวัของกลุม่อตุสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจาก
อทุกภยัในปีก่อนหน้า  ทําให้รายได้จากการผลิตสียานยนต์และสีอตุสาหกรรมอ่ืนเพ่ิมขึน้  ประกอบกบับริษัทรับรู้ผลกําไร
จากบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนามและมีสว่นแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 
 
ในเดือนมีนาคม 2555  บริษัทได้ลดทนุชําระแล้วด้วยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนและมิได้จําหน่ายตามโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการ
บริหารการเงิน  เน่ืองจากบริษัทไมมี่ความจําเป็นต้องใช้เงินจากการจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนดงักลา่ว ประกอบกบัราคาตลาด
ของหุ้นในช่วงเวลาจําหน่ายไมเ่อือ้อํานวยตอ่การจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจงึมีมติอนมุติัให้บริษัท
ลดทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 306,076,629 บาท เป็น 285,894,029 บาท  โดยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนของบริษัทจํานวน 
20,182,600  หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ซึง่บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเม่ือ
วนัท่ี 5 มีนาคม 2555 
 

55.50%36.53% 

4.28% 3.69%
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บริษัทเพ่ิมการลงทนุในตา่งประเทศโดยเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั (“EUP”) ในประเทศเวียดนาม
จํานวน 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใช้ในการขยายกําลงัการผลิต ทําให้ EUP มีทนุจดทะเบียนรวมจํานวน 4.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  การเพ่ิมทนุครัง้นีเ้ป็นการเพ่ิมทนุตามสดัสว่นเดิมของผู้ ถือหุ้น      โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 62  คิดเป็นเงิน
ลงทนุเพ่ิมจํานวน 3.10 แสนเหรียญสหรัฐฯ  นอกจากนีใ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนมุติัการลงทนุในประเทศอินโดนีเซียโดยจดัตัง้บริษัทย่อยทนุจดทะเบยีนจํานวนไมเ่กิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือเป็นฐาน
การผลิตและการขยายตลาดของบริษัทในอนาคต  โดยบริษัทจะถือหุ้นในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 และคิดเป็นเงิน
ลงทนุไมเ่กิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ปัจจบุนัคงอยู่ระหวา่งการเจรจาความร่วมมือกบัพนัธมิตรและดําเนินการจดัตัง้บริษัท 
 
 

ปริมาณการผลติสีพนยานยนต 

 
2555 2554 2553 2552 2551 

 
 
ธุรกิจสีพนยานยนต 
  
อตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ของไทยในปี 2555 มียอดการผลิต เพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า (ท่ีมา : กลุม่
อตุสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย)     บริษัทดําเนินธรุกิจผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์คณุภาพสงู
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BASF ประเทศเยอรมนี ทําให้ลกูค้าสามารถเลือกใช้สีท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตทดแทนสีท่ีนําเข้าจาก
ตา่งประเทศได้  บริษัทมีปริมาณการผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ในปี 2555 เพ่ิมสงูขึน้คิดเป็นร้อยละ 22  เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปริมาณการผลิตในปีก่อนหน้า  บริษัทได้พฒันาเทคโนโลยีด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  พร้อมทัง้พฒันางาน
บริการให้มีความคลอ่งตวัด้านการสนองตอบตอ่การแก้ไขปัญตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในสายการผลิตของลกูค้า  เพ่ือสร้างความ
พงึพอใจสงูสดุ 
 
บริษัท อีซึ่น อไุร เพ้นท์ จํากดั (“EUP”) ประเทศเวียดนาม ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสีพ่นรถจกัรยานยนต์ตามสญัญาความ
ร่วมมือกบั บริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จํากดั (“BVL”)  ได้เพ่ิมกําลงัการผลิตขึน้เป็น 1,000 ตนัตอ่ปีเพ่ือรองรับการขยาย
ตลาดในกลุ่มผู้ผลิตชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์ตามแผนงานด้านการตลาดของ BVL  นอกจากนี ้EUP ยงัผลิตเฉดสีใหม่ๆ เพ่ือ
นําเสนอแก่ลกูค้าร่วมกบั BVL อย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลกูค้าในประเทศเวียดนาม 

หน่วย : ตนั 
2,945

2,454 2,590 2,400
1,982 
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การฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัในปีปลายปี 2554 และนโยบายสง่เสริมอตุสาหกรรม
ยานยนต์ของรัฐบาล  สง่ผลให้บริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (“OEP”)  บริษัทร่วมซึง่เป็นผู้ผลิตสีพน่ชิน้สว่นภายใน
รถยนต์และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลค็ทรอนิคส์มีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2555 เพ่ิมสงูขึน้คิดเป็นร้อยละ 70 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า  สําหรับภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ปี 2556 แม้ตลาดภายในประเทศจะชะลอตวัลงแต่
คาดวา่การสง่ออกจะสามารถขยายตวัชดเชยปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศท่ีชะลอลงได้ 

 
 

ปริมาณการผลติสีอุตสาหกรรมอืน่ 

 
2555 2554 2553 2552 2551 

 
 
ธุรกิจหมึกพิมพบรรจุภัณฑโลหะ 
 
บริษัทเป็นผู้ผลิตหมกึพิมพ์ UV สําหรับพิมพ์งานกระป๋อง 3 ชิน้ (3-Piece Can) แตเ่พียงรายเดียวในประเทศไทยและ
อาเซียนภายใต้เทคโนโลยีของ INX International Ink Co. ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยในปี 2555 ธรุกิจหมกึพิมพ์ UV ของ
บริษัทมีการขยายตวัคอ่นข้างสงูทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ  ซึง่เหน็ได้จากการที่ลกูค้าจํานวนกวา่ร้อยละ 50
ได้ปรับเปลี่ยนระบบการพิมพ์จากระบบ Conventional มาเป็นระบบ UV  ประกอบกบับริษัทดําเนินงานในเชิงรุกอยา่ง
ตอ่เน่ืองทัง้ด้านการขาย   การให้บริการ   การจดัฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัหมกึพิมพ์ UV ให้แก่ลกูค้า  รวมถึงให้คําแนะนํา
ในการเลือกใช้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องและเทคนิคการพิมพ์  การปรับปรุงเคร่ืองพิมพ์เดิมให้สามารถรองรับการใช้งานหมกึพิมพ์ 
UV  ทําให้ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี  สง่ผลให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพหมกึพิมพ์ของบริษัทและตดัสินใจ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ในท่ีสดุ 

บริษัทดําเนินงานด้านการวิจยัและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์หมกึพิมพ์อย่างตอ่เน่ือง อาทิ 
 การปรับปรุงหมกึพิมพ์ UV สตูรมาตรฐานจากตา่งประเทศให้มีคณุสมบติัเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ

การใช้งานของลกูค้าในภมิูภาคตา่งๆ โดยเฉพาะในตลาดตา่งประเทศ  สง่ผลให้มีอตัราการขยายของตลาด
ตา่งประเทศสงูขึน้กวา่ร้อยละ 80 

 การพฒันาหมกึพิมพ์ให้มีคณุสมบติัเฉพาะตามความต้องการของลกูค้า 

หน่วย : ตนั 
1,018

816 865 800

979 
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เพ่ิมการผลิตหมกึพิมพ์หมกึพิมพ์สีพิเศษสําหรับงานกระป๋อง 2 ชิน้ ภายใต้ Know-how ของ INX ซึง่มี
คณุสมบติัเทียบเทา่กบัการนําเข้าจากตา่งประเทศ  ทําให้บริษัทมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้  และมีเป้าหมายการเพ่ิมยอดขายในธรุกิจหมกึพิมพ์ร้อยละ 30 ในปี 2556 จากการขยายฐาน
ลกูค้าออกยงัประเทศเวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ 
 
 
ธุรกิจสีเคลือบบรรจุภัณฑ 
 
ในปี 2555  บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้ากลุม่งานฝาเกลียวและกระป๋องอาหารได้ตามเป้าหมาย  สง่ผลให้ยอดขาย
ผลิตภณัฑ์กลุม่สีเคลือบบรรจภุณัฑ์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเพ่ิมขึน้กวา่ร้อยละ 25  ด้วยการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์
สีเคลือบบบรรจภุณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง  เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกใช้ผลติภณัฑ์คณุภาพสงูในราคาเหมาะสมและเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  ประกอบกบับริษัทได้นําอปุกรณ์และเคร่ืองมือทดสอบทีท่นัสมยัเข้ามาใช้ในกระบวนการศกึษาค้นคว้าวิจยัเพ่ิม
มากขึน้  ช่วยให้บริษัทสามารถผลิตสีเคลอืบบรรจภุณัฑ์ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามความต้องการของลกูค้าในแตล่ะภมิูภาค  
เพ่ิมขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึน้  พร้อมๆ กบัเป็นการรองรับการขยายตวัของ
กลุม่สีเคลอืบบรรจภุณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี  โดยมีเป้าหมายท่ีจะขยายฐานลกูค้ากลุม่งานฝาจีบและกระป๋องทัว่ไปในประเทศ
กลุม่อาเซยีนเพ่ิมขึน้ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์  อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์  กลุม่ประเทศเอเชียใต้และกลุม่ลกูค้าในทวีป
ออสเตรเลีย 
 
 
ธุรกิจอื่น 
 
นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสีอตุสาหกรรมแล้ว  บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ือดําเนินธรุกิจจําหน่ายและ
ให้บริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศในนาม บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”)  เน่ืองจาก
ผู้บริโภคในปัจจบุนัมีแนวโน้มให้ความสําคญัของการดแูลรักษาสขุภาพด้วยการด่ืมนํา้ท่ีสะอาด   และมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย 
แม้ผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาจะยงัคงต่ํากวา่ประมาณการ  แตค่งเพียงพอท่ีจะแสดงให้เหน็ถึงโอกาสทางธรุกิจท่ีเพ่ิม
สงูขึน้และการพฒันาคณุภาพบคุลากร  ตลอดจนการบริการหลงัการขายอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีย่ิงขึน้ในปี
ตอ่ไป 
 
 
ดูแลดวยความรับผิดชอบ 
 
บริษัทให้ความสําคญัด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัตลอดจนความรับผิดชอบตอ่สงัคม  หลงัจากได้รับการรับรอง
ระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ในปี 2554 แล้ว  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมีสว่นร่วม (CSR-DIW for Beginner) กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
ซึง่จากการเข้าร่วมโครงการดงักลา่วทําให้บริษัทได้รับรางวลั CSR-DIW for beginner Award  และบริษัทมีแผนที่จะตอ่ยอด
ความสําเร็จโดยการเข้าร่วมโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมีสว่นร่วม (Flagship 
Project) เพ่ือเตรียมความพร้อมพฒันาเข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐาน ISO 26000 (Social Responsibility) ตอ่ไป 
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การดําเนินธุรกิจภายใต้พนัธะสญัญา “ดแูลด้วยความรับผิดชอบ” ตัง้แต่ภายในองค์กรออกไปสู่สงัคมภายนอกองค์กรถือ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งของบริษัท  ซึ่งครอบคลมุด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภยัในการ
ปฏิบัติงาน  ความปลอดภัยในโรงงานและการป้องกันอันตราย  ความปลอดภัยในการขนส่งและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกบัชมุชน  ซึง่ถือเป็นสว่นสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่และความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน  โดยดําเนินงานผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบโอกาสด้านการศกึษาด้วยการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่นกัเรียนทัง้ภายในชมุชนและนกัเรียน
ในพืน้ท่ีหา่งไกลเป็นประจําทกุปี  การจดับรรยายธรรมให้แก่พนกังาน   การจดักิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยเน่ือง
ในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาติ โดยมีพนกังานบริษัทข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นีด้้วย เป็นต้น 
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รายงานประจําป 2555 

โครงสรางการถอืหุนและการจัดการ 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 286,817,400 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 
286,817,400 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยมีทนุจดทะเบยีนชําระแล้วจํานวน 285,894,029 บาท แบง่เป็นหุ้น
สามญัท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 285,894,029 หุ้น และมีหุ้นคงเหลือจากการจดัเตรียมไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัทจํานวน 923,371 หุ้น 

 
ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทได้ลดทนุจดทะเบียนชําระแล้วตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555  

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555  ด้วยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนตามโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารการเงินจํานวน 20,182,600 หุ้น  
และจดทะเบียนลดทนุชําระแล้วจากจํานวน 306,076,629 บาท เป็นจํานวน 285,894,029 บาท ในปัจจบุนั 
 
 

ผูถือหุนสูงสุด 10 ลําดับแรก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ และกลุม่เอกแสงกลุ 152,299,479 53.27 

2 กลุม่เดชอมรธญั 14,313,100 5.00 
3 บริษัท มิกิ แอนด์ โค จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น) 6,000,000 2.09 
4 นายสมชาติ  โสตธิมยั 5,748,800 2.01 
5 Maybank Kim Eng Securities PTE. Ltd. 5,202,200 1.81 
6 กลุม่พฤกษานานนท์ 4,666,900 1.63 
7 กลุม่เหลอืงวฒันากิจ 4,620,000 1.61 
8 กลุม่อนนัตวชักร 4,400,000 1.53 
9 กลุม่โลป่ระคอง 3,760,000 1.31 

10 นางสาวชญัญา  มงัคละคีรี 3,484,200 1.21 

 
  
  
นโยบายการจายปนผล   
 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรร
ทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของ
กลุม่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั  
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้  โดยขึน้อยู่กบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธรุกิจและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน  ซึง่จะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้นและ/หรือความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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โครงสรางการจัดการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

 
 

หมายเหตุ      บริษัทไดว่้าจ้างบริษัท เวล แพลนน่ิง โซลูชัน่ จํากดั ซ่ึงเป็นบคุคลภายนอกเพือ่ทําหนา้ทีต่รวจสอบภายในของบริษัท 
 
 
คณะกรรมการของบริษัท 
 
บริษัทมีคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  โดยมีรายช่ือคณะกรรมการแตล่ะชดุ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 คณะกรรมการบริษัท      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้ 
 

ลําดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานกรรมการ 
2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการ 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการ 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการ 
5 นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการ 
6 นางพิสมยั  บณุยเกียรติ กรรมการอิสระ 
7 นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการอิสระ 
8 นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการอิสระ 
9 นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการอิสระ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

การศกึษา การถือหุ้น  
ประสบการณ์ 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

58  Mini MBA บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีสาขาวรรณกรรม 
Fujen University, Taiwan 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 31 
 

10,000 
 

 

2550-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2545-2548 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาประธานสภาฯ 

บจก. อีซึน่ อไุร เพ้นท์ 
บจก. ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
สภาผู้แทนราษฎร 

2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

56  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 49 
 ประกาศนียบตัร 

Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 
Director Certificate Program รุ่นที่ 154 

5,744,000 
 

 
 
 
 
 
 

 

2550-ปัจจบุนั 
2539-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 

 
2549-ปัจจบุนั 

 
2551-2554 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกิตติมศกัดิ์ 
 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
นายกสมาคม 

บจก. อีซึน่ อไุร เพ้นท์ 
บจก. นอฟ (ประเทศไทย) 
บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
กลุม่อตุสาหกรรมเคมี 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คณะวิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สมาคมผู้ผลิตสีไทย 

3. นายสนิท  เอกแสงกลุ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

55  Mini MBA บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจมหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 31 
 

1,670,000 
 

 

2552-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั 

 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. อีซึน่ อไุร เพ้นท์ 
บจก. ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ 
บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
 



โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  21   
 

รายงานประจําป 2555 

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

การศกึษา การถือหุ้น  
ประสบการณ์ 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
การถือหุ้นของคูส่มรส 

50  ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 31  

5,620,000 
 
 
 
 
 

54,678 
 

2552-ปัจจบุนั 
2539-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. นอฟ (ประเทศไทย) 
บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 

5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

49  Mini MBA บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 31 
 

5,395,000 2539-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. นอฟ (ประเทศไทย) 
บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
 

6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

68  ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 34 

 ประกาศนียบตัร Director Certificate 
Program รุ่น 58 

 

- 2548 - ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 

 
 

2543-ปัจจบุนั 
2542-2543 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ พิพากษาสมทบ ศาล
เยาวชน และครอบครัว 
จงัหวดันนทบรุี 
ประธาน 
ผู้ อํานวยการสํานกั
ตรวจสอบภายใน 
 

บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
 
ศาลจงัหวดันนทบรุี 
 
 
สถาบนัคลื่นลกูใหม่ คอนซลัแตนท์ 
บจก. ไบโอ ไฟล์ 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

การศกึษา การถือหุ้น  
ประสบการณ์ 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
7. นายวิเทียน  นิลดํา 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
 

71  Mini MBA บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรเคมีปฏิบตัิ 
 ประกาศนียบตัร Director Accreditation 

Program รุ่นที่ 32 

200,000 2552-ปัจจบุนั 
 

2553-ปัจจบุนั 
 

2553-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
ที่ปรึกษา สภามนตรี 
 
ที่ปรึกษา 

สภา วิ ช า ชีพ วิทยาศาสต ร์  และ
เทคโนโลยี 
สภาสม าคม วิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
สมาคมการบรรจภุณัฑ์ไทย 

8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
 

60  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation 
Program รุ่นที่ 31 

- 2526-ปัจจบุนั 
 
2553-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้จดัการ 
นายกสมาคม 
กรรมการ 
 

บจก. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
 
สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จฬุาฯ 
บจก. ผลิตภณัฑ์นวตักรรมจามจรุี 

9. น.ส. ทิพวรรณ  อทุยัสาง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
 

55  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร Directors Certification 
Program รุ่นที่ 29 

 วิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นที่ 9   

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ       ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ (วตท.) รุ่นที่ 8 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 53 

70,000 2555-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2544-ปัจจบุนั 

2548 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) 
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว 
บมจ. ไพลินบุ๊คเน็ต 
บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 
บมจ.อินเตอร์เนชัน่เนิล เอนจิเนียริง 
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กรรมการผูมอีํานาจลงนาม 
 
นายสนิท เอกแสงกลุ  หรือ  นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ  หรือ นายสนัน่ เอกแสงกลุ หรือ นายวิชยั เอกแสงกลุ หรือ
นางสาวสิรินนัท์ เอกแสงกลุ กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 
 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ดงันี ้
 

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 
2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
3. จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทซึง่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึง่อยา่งใด

แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมี
อํานาจตามท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิเพิกถอนเปลี่ยนแปลงบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ได้เม่ือเหน็สมควร  ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจ
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานตา่งๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจ
ตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ซึง่การมอบอํานาจนัน้จะต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติัไว้หรือเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชดัเจน 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแตใ่นเร่ืองท่ีคณะกรรมการต้อง
ได้รับมติอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุติั
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทนุ  การลดทนุ การออกหุ้นกู้  หรือ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
เป็นต้น 

 
 
 



24  โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
 

รายงานประจําป 2555 

 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ี ดงันี ้
1. กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพย์สินท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

2. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

3. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง 
4. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่
วา่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ีบริษัททําขึน้ 
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไมมี่ลกัษณะ
เป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริษัทสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์) ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้หรือเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจการอนมุติัไว้อย่างชดัเจน เชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงินการอนมุติั 

 
 
การสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการอสิระ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะดําเนินการคดัเลือกบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการ  โดยจะพิจารณาจากคณุสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชมุได้โดย
สม่ําเสมอ  ทัง้นีท่ี้ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตอ่ไปนี ้ 
 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่ หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ

เป็นรายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตใ่นการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แตจ่ะแบง่คะแนน
เสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงสว่นใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีง 
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 คณะกรรมการบรหิาร      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี                 ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธาน 

2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
5 นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 

 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธรุะ
และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธรุกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตา่ง ๆ 
ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาและอนมุติัและ/หรือให้ความเหน็ชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ ดงันี ้
 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อกําหนด คําสัง่ และ
มติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การดําเนินธรุกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ และควบคมุ
กํากบัดแูลให้การดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนมุติั  รวมถึงการพิจารณาและอนมุติัการเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ระหวา่งท่ีไมมี่การประชมุคณะกรรมการบริษัทและให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัททราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติั การใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามปกติธรุกิจของบริษัท เช่น การจดัซือ้ทรัพย์สิน 
วตัถดิุบ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแตล่ะรายการไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

5. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญั ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

6. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหนี ้ รวมถึงการให้หลกัประกนั 
การคํา้ประกนัเงินกู้หรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

7. เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารบคุคล และด้านการปฏิบติัการอ่ืนๆ 
8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแตง่ตัง้ การวา่จ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิน

คา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลิกจ้าง 
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9. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึง่อย่างใด 
โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอํานาจตามที่
คณะกรมการบริหารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาท่ีเหน็สมควร  ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนัน้ๆ ได้เหน็สมควร 

10. ดําเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป  
ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ 
กลต.) ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาและอนมุติัรายการตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด (แล้วแตก่รณี) ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจการอนมุติัไว้อย่างชดัเจน เชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงินการอนมุติั 

 
 
 

 กรรมการตรวจสอบ      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี                   ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นางพิสมยั  บณุยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4 นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยตรวจสอบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดย

กําหนดอํานาจและหน้าท่ีตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุ
ร่วมกนัอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือจดัให้มีการประชมุพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งดว่น และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี  โดยคณะกรรมการชดุปัจจบุนัมีกําหนดพ้นการดํารง
ตําแหน่งตามวาระในปี 2556  ซึง่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจตอ่ไป 
 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมถึงการรายงาน
ตอ่คณะกรรมการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเหน็วา่จําเป็น
และเป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

3. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดย
คํานําถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชี
นัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท  รวมทัง้เข้าร่วม
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธรุกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 ความเหน็เก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 
 รายงานอ่ืนใดที่เหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองตา่ง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเหน็ท่ีเป็น

อิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเหน็วา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบติังานภายใต้
หน้าท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลลุว่งด้วยดี 

 
คุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 
 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวม

หุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย
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2. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จดัการของบริษัท ไมส่ามารถเป็นกรรมการ
ตรวจสอบได้ เน่ืองจากกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหาร เป็นต้น 

4. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็วา่ การเคยมีผลประโยชน์
หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
 
ความเปนอสิระ 
 

1. ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ หมายความวา่ การแสดงความเหน็หรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยไมต้่องคํานงึถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าท่ี และไมต่กอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเหน็ได้ตามท่ีพงึ
จะเป็น 

2. กรณีท่ีถือวา่ปฏิบติัภารกิจโดยขาดความเป็นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เป็นต้น ไมว่า่จะด้วยความคุ้นเคย ความเกรงใจ หรือด้วยเหตผุลใดๆ ท่ีสง่ผลให้การ
ปฏิบติัภารกิจเป็นไปตามความต้องการของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเหลา่นัน้ จนทําให้เกิดเหตกุารณ์ ดงันี ้

 ละเว้นไมป่ฏิบติัภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ยอมรับข้อเสนอหรือกระทําการใดๆ ในสิ่งท่ีไมค่วรกระทําและมีผลทําให้บริษัทและผู้ ถือหุ้นเสียหาย 

หรือสญูเสียผลประโยชน์ท่ีควรจะได้รับ 
 ไมแ่สดงความเหน็ หรือไมเ่สนอรายงานตอ่คณะกรรมการ หรือตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างตรงไปตรงมา 
 ไมมี่การประสานงาน ปรึกษาหารือ หรือไมใ่ห้ความร่วมมือกบักรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทท่ีตนปฏิบติัภารกิจอยู ่
3. รายการท่ีอาจถือวา่ไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 
4. รายการระหวา่งกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการตรวจสอบท่ีกระทํากบับริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายสินค้าหรือบริการตามเง่ือนไข ดงันี ้
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 การได้มาหรือจําหน่ายสินค้าหรือบริการนัน้ อยูบ่นพืน้ฐานของการดําเนินธรุกิจปกติและเป็นเง่ือนไข
การค้าโดยทัว่ไปท่ีกําหนด โดยมีหลกัเกณฑ์ชดัเจนและเป็นท่ีเปิดเผย 

 ราคาสินค้าหรือบริการ เทียบเคียงได้กบัราคาสินค้าหรือคา่บริการที่ให้ลกูค้ารายอ่ืน 
5. ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการตรวจสอบได้รับจากบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท่ีเป็นธรุกิจปกติในฐานะเป็นสถาบนัการเงิน 
6. รายการใดๆ ท่ีเข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกนั ซึง่ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง

แล้วรายการอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนด
 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน      ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 
2556 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบักิจการท่ี
ดีของบริษัทจดทะเบียน  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

 
ลําดบัท่ี                   ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นางพิสมยั  บณุยเกียรติ ประธานกรรมการฯ 
2 นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการ 
3 นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการ 
4 นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการ 

  
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแตง่ตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบริษัท  มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  มี
ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้การรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง  ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดคณุสมบติัไว้ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอ
ขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ  เพ่ือเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือนําเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  ทดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบ
วาระ และ/หรือมีตําแหน่งวา่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพ่ิมเติม 

4. กําหนดคา่ตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี  โดย
พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธรุกิจท่ีคล้ายคลงึ
กนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
6. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย

ปีละหนึง่ครัง้ 
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คุณสมบตัิของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวม
หุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแท้จริง 

3. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   หากจําเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนก็ควรเป็นสว่นน้อยของกรรมการทัง้คณะ  และประธานกรรมการบริษัทต้องไมเ่ข้าร่วมเป็น
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา  1 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็วา่ 
การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

6. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
 

 คณะผูบรหิารของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 12 ทา่น ดงันี ้

 
 ลําดบัท่ี  ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการผู้จดัการ 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
5 นายม่ํา  อรรณพพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ 
6 นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
7 นายณฐัพล  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

รักษาการผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
8 นายปิติ  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
9 นางสาวศิริภรณ์  ชเูชิด ผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์ 

10 นางวิไลวรรณ  มิตรภานนท์ ผู้จดัการฝ่ายซพัพลายเชน 
11 นายชยตุ  เสรีรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
12 นางสาวพรรณพิมล  บญุญภิญโญ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
 
กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธรุะและงาน
บริหารของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ดงันี ้
 

1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท 
2. ดําเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการและ/

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษัททกุประการ 

4. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจ 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่
ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าทําสญัญาเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท และสญัญาตา่ง ๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัท 
รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนและวิธีการจดัทําสญัญาดงักลา่ว เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท  

7. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธรุกิจของบริษัท เช่น การติดตอ่เร่ืองบญัชีเงิน
ฝากกบัธนาคาร การจดัซือ้วตัถดิุบในการผลิตในวงเงินสําหรับแตล่ะรายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

8. พิจารณาจดัสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท 

9. มีอํานาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน กําหนดอตัราคา่จ้าง คา่ตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการ เก่ียวกบัพนกังานทัง้หมด
ของบริษัทยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร 

10. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร 

11. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
 
ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาและอนมุติัรายการดงักลา่วตามท่ี
ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด (แล้วแตก่รณี) ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไป
ตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนมุติัไว้อย่างชดัเจน เช่น ลกัษณะของรายการ หรือ วงเงินการอนมุติั 
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รายงานประจําป 2555 

 
 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
 
 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
หน่วย : บาท 

กรรมการบริษัท 2555 2554 2553 
เบีย้ประชมุ 
โบนสั 

430,000 
920,000 

335,000 
920,000 

365,000 
920,000 

รวม 1,350,000 1,255,000 1,285,000 

 
 
 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2555 
       หน่วย : บาท 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง จํานวนเงิน 
1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานกรรมการ 170,000 
2 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ กรรมการ 125,000 
3 นายสนิท เอกแสงกลุ กรรมการ 125,000 
4 นายวิชยั เอกแสงกลุ กรรมการ 125,000 
5 นางสาวสิรินนัท์ เอกแสงกลุ กรรมการ 125,000 

6 นางพิสมยั บณุยเกียรติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 185,000 
7 นายวิเทียน นิลดํา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 165,000 
8 นายเจน วองอิสริยะกลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 165,000 
9 นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 165,000 

 
หมายเหตุ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555  มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ
บริษัทในปี 2555 ไมเ่กิน 2.2 ล้านบาท 
 
 

คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท 
   หน่วย : บาท 

คา่ตอบแทน ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

28,186,033 26,795,081 25,315,891 
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การกํากับดูแลกิจการ 
 
บริษัทได้กําหนดนโยบายปฏิบติัตามหลกัการและข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัข้อพงึปฏิบติัท่ีดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การกําหนดบทบญัญติัตา่งๆ จะยดึให้เป็นแนวทางให้ปฏิบติัได้จริง นอกจากนีบ้ริษัทได้นํา
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานโยบาย เพ่ือให้การ
บริหารงาน และการดําเนินธรุกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อนัจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพ่ิม
ความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการพิจารณาโดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

 
1. นโยบายเกีย่วกบัการกํากบัดูแลกิจการ  บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบติัดงันี ้

 บริหารงานด้วยความระมดัระวงัและรับผิดชอบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ําเสมอและเพียงพอแก่สาธารณะ 
ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ดําเนินธรุกิจโดยคํานงึถึงความเส่ียงอยู่
เสมอ โดยมีการควบคมุและบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด 

 ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระทําของตนเอง 
 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเทา่เทียมกนั และต้องดํารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้

ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
 

2. สิทธิของผูถื้อหุน้  บริษัทจะให้ความสําคญัเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัดงันี ้

 สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัท  
 สิทธิในการออกเสียง 
 สิทธิท่ีจะได้รับการดแูลอย่างเป็นธรรม  โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับการดแูลอย่างเทา่เทียมกนัในสิทธิตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้น

พงึมีและพงึได้ 
 

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผูถื้อหุน้ :  บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธรุกิจอย่างโปร่งใส โดยคํานงึถึง
การเจริญเติบโตของมลูคา่บริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

 พนกังาน : บริษัทถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัสําคญั ในความสําเร็จของบริษัท มีจดัอบรมพฒันา
ความสามารถในการทํางานให้เป็นระดบัมืออาชีพ ให้ความมัน่ใจในคณุภาพของชีวิตการทํางานอย่างเทา่
เทียม เสมอภาพ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 

 คูค้่า : บริษัทมีการซือ้สินค้าและบริการจากคูค้่าโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบติัตาม
สญัญาตอ่คูค้่า และจะปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงเก่ียวกบัการกู้ ยืมอยา่งเคร่งครัด 

 เจ้าหนี:้ บริษัท จะรักษา และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด 
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 ลกูค้า: บริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างพงึพอใจ และรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยรักษาคณุภาพและมาตรฐานใน
ผลิตภณัฑ์ และบริการที่ดี รวมทัง้มีมาตรการในการเก็บรักษาความลบัของลกูค้า และมีบคุลากรท่ีทําหน้าท่ี
รับคําร้องเรียนของลกูค้า 

 คูแ่ข่ง: บริษัทจะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบติัในการแข่งขนั 
หลีกเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม หรือทําลายคูแ่ขง่ขนั 

 ชมุชน และสงัคม: บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม โดยมีมาตรการในการ
ดแูลรักษาเคร่ืองใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือป้องกนัสภาพแวดล้อมจากมลภาวะท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
4. การประชมุผูถื้อหุน้  ในการประชมุแตล่ะครัง้  ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

แก่บริษัทได้ นอกจากนัน้หลงัจากท่ีบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะจดัให้มีประธาน
คณะกรรมการ ตวัแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชมุเพ่ือ
ตอบข้อซกัถามตา่งๆ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
 

5. ภาวะผูนํ้าและวิสยัทศัน์  คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนด (หรือให้ความเหน็ชอบ) วิสยัทศัน์ ภารกิจ กล
ยทุธ์ เป้าหมาย แผนธรุกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการตาม
บทบาทหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแผนธรุกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิม
มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือช่วยดแูลรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน และเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้อง และครบถ้วน 
 

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ในการทํารายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั ซึง่
มาตรการในการอนมุติัรายการระหวา่งกนั ตลอดจนกําหนดนโยบายและแนวโน้มในการทํารายการระหวา่งกนัใน
อนาคตให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2549  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
2549 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2549  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2549  
 

7. จริยธรรมธุรกิจ  บริษัทได้ออกข้อพงึปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ
และพนกังานเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี 
 

8. การถ่วงดลุกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร  บริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดยไมใ่ห้บคุคลหรือกลุม่บคุคลใดมีอํานาจ
ในการตดัสินใจแตเ่พียงบคุคลเดียว หรือกลุม่เดียว โดยกําหนดให้มีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่มากกวา่ 1 ใน 
3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้นีเ้พ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุ  
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9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง  บริษัทแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจาก
กนั โดยมิให้บคุคลคนเดียวดํารงตําแหน่งทัง้สองควบคูก่นั ทัง้นี ้ ก็เพ่ือเป็นการแบง่แยกหน้าท่ีในการกําหนด
นโยบายการกํากบั,ดแูลและการบริหารงานประจํา นอกจากนีบ้ริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ของ
คณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการไว้อย่างชดัเจน ทําให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการไมมี่อํานาจ
เบด็เสร็จ และมีการถ่วงดลุในกิจการท่ีสําคญัซึง่จะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทหรือท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น รวมทัง้อํานาจท่ีมอบให้กรรมการผู้จดัการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไมส่ามารถอนมุติัรายการใดๆ ท่ี
ตนเองหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท  
 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหนา้ทีร่ะดบับริหาร  คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มี
ความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายสว่นคา่ตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดซึง่สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารแตล่ะทา่น 

  
 
 
การปองกันการนาํขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบรหิาร 
 
1. บริษัทกําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีรู้ข้อมลูห้ามนําข้อมลูไป

เปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 
2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่

สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
การเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. เม่ือหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทกําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจดัทําและเปิดเผยรายการถือหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2540 และได้กําหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จาก
การนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นอกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนัสภาพ
การเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 
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การประชุมคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการต้องมีการประชมุอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ทกุสามเดือน และอาจมีการประชมุเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น และ
กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเพ่ิมเติมให้ท่ีประชมุพิจารณาได้  รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเหน็ตอ่ท่ีประชมุได้อย่างเปิดเผย 
และตรงไปตรงมา โดยบริษัทมีการจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 
 
 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 
 

ช่ือกรรมการ 
กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ 

2555 2554  2555 2554 
นายสนัน่  เอกแสงกลุ 5/5 4/4  - - 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 5/5 4/4  - - 
นายสนิท  เอกแสงกลุ 5/5 4/4  - - 
นายวิชยั  เอกแสงกลุ 5/5 4/4  - - 
นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ 5/5 4/4  - - 
นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 5/5 4/4  4/4 4/4 
นายวิเทียน  นิลดํา 5/5 3/4  4/4 3/4 
นายเจน  วองอิสริยะกลุ 5/5 3/4  4/4 3/4 
นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 5/5 3/4  4/4 3/4 

 
หมายเหตุ      X/X  =  จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จํานวนครัง้ท่ีจดัประชมุ 

 
 
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 
บริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ โดย
ได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังาน ผู้บริหาร ไว้อย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของ
บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการ
ถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวา่จ้างผู้ตรวจสอบระบบภายในซึง่จะรายงานโดยตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ และดําเนินการให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ประเมินและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัท
ในการตรวจสอบงบการเงินประจําปีนอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีคูมื่อการตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือใช้ในการปฏิบติังาน 
 
 
รายงานของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัท การกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้งบการเงิน และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีจะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีของบริษัท 
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ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 
บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมลูท่ีจะมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุท่ีตรงตอ่ความเป็นจริงและเช่ือถือได้ 
โดยเฉพาะข้อมลูท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบกบับริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ
สามารติดตามข้อมลูของบริษัทได้โดยตรงท่ี นายณฐัพล เอกแสงกลุ  หมายเลขโทรศพัท์ 02-941-6931 หรือรับข่าวสารจาก 
www.easonpaint.co.th 
 
 
ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ 
 
 
นโยบายการพัฒนาพนักงานและการจูงใจ 
 
บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุการพฒันาพนกังาน ซึง่ถือเป็นทรัพยากรสําคญัในการดําเนินกิจการของบริษัทรวมถึงการปลกูฝัง
ให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กรเพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภยัสงูสดุ  
โดยบริษัทได้จดัอบรมหลกัสตูรตา่งๆ อย่างสม่ําเสมอให้แก่พนกังานทกุระดบั ตัง้แตพ่นกังานท่ีเร่ิมเข้าทํางานกบับริษัทจะต้อง
ผ่านการปฐมนิเทศ  ตลอดจนการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน 

 หลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังาน (Orientation) เช่น  ประวติัความเป็นมาของบริษัทและคณะผู้บริหาร  ผลติภณัฑ์และ
ขัน้ตอนการผลิตเบือ้งต้น  กฎระเบียบข้อบงัคบัและสวสัดิการของบริษัทฯ  นโยบายและเป้าหมายคณุภาพของ
บริษัท  ความปลอดภยัเบือ้งต้น  ความรู้เบือ้งต้นระบบคณุภาพ ISO 9000  ISO/TS 16949  ระบบการจดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001  และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภยั เป็นต้น 

 หลกัสตูรมาตรฐานท่ีจําเป็นของแตล่ะตําแหน่งงาน เช่น  ความรู้ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์และอตุสาหกรรมการ
ผลิตสี  ทฤษฎีและองค์ประกอบส ี  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัวตัถดิุบท่ีใช้โรงงาน ขัน้ตอนการผลิตสแีตล่ะประเภท  
การควบคมุและทดสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์  การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  เป็นต้น 

 หลกัสตูรเพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของแตล่ะตําแหน่งงาน (Job Enhancement) เช่น ภาวะผู้ นํา เทคนิค
การสร้างและการทํางานเป็นทีม  เทคนิคการสอนงาน  การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  การสือ่สารภายในองค์กร  
การเจรจาตอ่รอง  รวมถึงการสนบัสนนุพนกังานเข้ารับการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านภาษา เป็นต้น 

 กิจกรรมสง่เสริมและพฒันาองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)  ในรูปแบบของกิจกรรมตา่งๆ เช่น    
จดัให้มีห้องสมดุเพ่ือการศกึษาค้นคว้าของพนกังาน  จดัทําวารสารรัว้สีเขียวปีละ 3 ฉบบัเพ่ือเผยแพร่บทความ
ความรู้และข่าวสาร กิจกรรม “Best Practice” และ กิจกรรม “Best Team Performance”  ซึง่เป็นกิจกรรมเพ่ือการ
ปรับปรุงและพฒันางานอย่างตอ่เน่ือง  และ กิจกรรม 5ส  เป็นต้น  
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ระบบคุณภาพและการดูแลดวยความรับผิดชอบ 
 
บริษัทให้ความสําคญัด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัตลอดจนความรับผิดชอบตอ่สงัคม  หลงัจากได้รับการรับรองระบบ
การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ในปี 2554 แล้ว  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมีสว่นร่วม (CSR-DIW for Beginner) กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  ซึง่จาก
การเข้าร่วมโครงการดงักลา่วทําให้บริษัทได้รับรางวลั CSR-DIW for beginner Award  และบริษัทมีแผนที่จะตอ่ยอด
ความสําเร็จโดยการเข้าร่วมโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมีสว่นร่วม (Flagship 
Project) เพ่ือเตรียมความพร้อมพฒันาเข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐาน ISO 26000 (Social Responsibility) ตอ่ไป 
 
การดําเนินธุรกิจภายใต้พนัธะสญัญา “ดแูลด้วยความรับผิดชอบ” ตัง้แต่ภายในองค์กรออกไปสู่สงัคมถือเป็นแนวปฏิบติัท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของบริษัทซึ่งครอบคลุมด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ความ
ปลอดภยัในโรงงานและการป้องกนัอนัตราย  ความปลอดภยัในการขนส่งและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัชมุชน  ซึ่ง
ถือเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ชมุชนและช่วยสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการพฒันาเติบโต
อย่างยัง่ยืน 
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การดําเนินงานดานชุมชนและสิง่แวดลอม  

 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้พนัธะสญัญา “ดแูลด้วยความรับผิดชอบ” ตัง้แต่ภายในองค์กรออกไปสู่สงัคมภายนอกองค์กร
อย่างต่อเน่ือง  ซึง่ครอบคลมุด้านความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  ความปลอดภยัภายในโรงงาน  การปกป้องสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภยัในการขนส่ง ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับชุมชน  ซึ่งถือเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความ
เช่ือมัน่และความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน  รวมถึงการมอบโอกาสด้านการศกึษาด้วยการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่นกัเรียนทัง้
ภายในชมุชนและนกัเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกลเป็นประจําทกุปี  โดยดําเนินงานผ่านกิจกรรมตา่งๆ อาทิ 
 

 
 มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนภายในชมุชน อ.พานทอง จ.ชลบรีุ และนกัเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกลในโอกาสวนัเดก็

แหง่ชาติ ปี 2555 
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 ถวายเทียน เคร่ืองสงัฆทานและจดับรรยายธรรมหวัข้อ “การทําความดีเข้าพรรษา”  โดยพระครูวิสทุธิอดุม เจ้า
อาวาสวดัโคกขีห้นอน  จ.ชลบรีุ  ในโอกาสวนัเข้าพรรษา ปี 2555 

 
       

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 จดักิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยเน่ืองในวนัแมแ่หง่ชาติ ปี 2555 โดยมีพนกังานบริษัทข้างเคียงเข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้นีด้้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สง่นกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัมหกรรมกีฬาสวสัดิการแรงงานต้านยาเสพติด ปี 2555 ณ สํานกังานสวสัดิการ
แรงงานจงัหวดัชลบรีุ 
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 การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับกรณีเกิดภาวะฉกุเฉิน  และเพ่ือสร้างแนวปฏิบติัด้านความ
ด้านความปลอดภยัในการทํางานซึง่บริษัทจดัให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจําทกุเดือน  พร้อมกบัฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินนี ้
ร่วมกบัหน่วยงานภายในชมุชนเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 
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ขอมูลทัว่ไป 
 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ :  บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ :   ผลิตและจําหน่ายสีอตุสาหกรรม ได้แก่ สีพน่รถจกัรยานยนต์ หมกึพิมพ์ 

บรรจภุณัฑ์  สีเคลือบบรรจภุณัฑ์ และสอีตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
สํานกังานใหญ่ และโรงงาน :  เลขท่ี 7/1-2 หมู ่1 ตําบลพานทอง 

อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160  
โทรศพัท์ 0-3845-1833  โทรสาร 0-3845-1825 

สํานกังานสาขา :   เลขท่ี 312, 402/3 - 6 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน   
แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0-2941-6931  โทรสาร 0-2941-6930 

เลขทะเบียนบริษัท :   0107548000111 
เวบ็ไซต์ :    www.easonpaint.co.th 
  
  
  

บริษัทยอย 
 
บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จาํกัด (“EUP”)  
ประเภทธรุกิจ : ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต์และสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีตัง้ :  Lot 76, 77 นิคมอตุสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

  โทรศพัท์ +84-12162-47501 
 
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (“BBW”)  
ประเภทธรุกิจ : ผู้จดัจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ 

ท่ีตัง้ :  512  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

  โทรศพัท์ 0-2541-4999  โทรสาร 0-2541-4999 
 
บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (“NTL”)   
ประเภทธรุกิจ : ผู้จดัจําหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต์ 

(ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการเจรจาร่วมกบัพนัธมิตรอ่ืนเพ่ือหาโอกาสในธรุกิจใหม)่ 
ท่ีตัง้ :  312 ซอยพหลโยธิน 32  ถนนพหลโยธิน   

แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0-2579-7118  โทรสาร 0-2579-7108 
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บริษัทรวม 
 
บริษัท ออริจนิ อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (“OEP”)  
ประเภทธรุกิจ : ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่พลาสติกและวตัถดิุบ 

ท่ีตัง้ :  เลขท่ี 312 ซอยพหลโยธิน 32  ถนนพหลโยธิน   

แขวงจนัทรเกษม  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

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

บุคคลอางอิง 
 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  -  นายทะเบียน 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจาํกดั  -  ผูส้อบบญัชี 
เลขท่ี 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท์ 0-2587-8080  โทรสาร 0-2586-0301 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2508 ภายใต้ช่ือ บริษัท ผลิตภณัฑ์สอิีสาณ จํากดั โดย นายข้อ เอกแสงกลุ 
ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์และวิสยัทศัน์ด้านผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรมมาเป็นเวลานาน เพ่ือดําเนินธรุกิจผลิตสีทาอาคาร 
 

 ปี 2525 ได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุเป็น 7.5 ล้านบาท เพ่ือขยายสายการผลิตในการประกอบธรุกิจเป็นผู้ผลิตและ
จําหน่ายสีอตุสาหกรรม รวมถึงการรับจ้างผลิตงานเฉพาะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจาก Know-How การผลิตท่ีมีอยู่ เช่น สี
เคลือบบรรจภุณัฑ์ หมกึพิมพ์ออฟเซท เป็นต้น 

 ปี 2532 ได้เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท ผลิตภณัฑ์สีอิสาณ จํากดั มาเป็น บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ โปรดกัส์ จํากดั  และ ได้
เปลี่ยนช่ืออีกครัง้ในปี 2548 เป็น บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ด้วยทนุจดทะเบยีน 200 ล้านบาท และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนตลุาคมปีเดียวกนั 

 ปี 2549 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 307 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 107 ล้านหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ EASON-W1 จํานวน 100 ล้านหุ้น และ ESOP จํานวน 7 ล้านหุ้น  ปัจจบุนัใบสําคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดได้สิน้สภาพแล้ว และคงมีหุ้นท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพคงเหลือจํานวน 923,371 หุ้น 

 ปี 2550 ก่อตัง้บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั ในประเทศเวียดนาม  เพ่ือเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่
รถจกัรยานยนต์และสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

 ปี 2551 เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากดั จากถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 40 และเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั 

 ปี 2552 ก่อตัง้บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั เพ่ือดําเนินธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรอง
นํา้และเคร่ืองกรองอากาศ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนมุติัการลงทนุในประเทศอินโดนีเซียโดย
จดัตัง้บริษัทย่อยทนุจดทะเบียนจํานวนไมเ่กิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือเป็นฐานการผลิตและการขยายตลาด
ของบริษัท  โดยบริษัทจะถือหุ้นในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 และคิดเป็นเงินลงทนุไมเ่กิน 3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  ปัจจบุนัคงอยู่ระหวา่งการเจรจาความร่วมมือกบัพนัธมิตรและดําเนินการจดัตัง้บริษัท 

 
 

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
  

 บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จาํกัด (“EUP”) 
 

EUP จดัตัง้ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียนจํานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต์และสี
อตุสาหกรรมอ่ืนในประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ภายในนิคมอตุสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอย  บริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 
62 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  ร่วมด้วยบริษัท อไุรพาณิชย์ จํากดั ถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 30   ซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้าน 
การผลิตและจดัจําหน่ายสีทาอาคารในประเทศไทยนานกวา่ 30 ปี รวมถึงในประเทศเวียดนาม  ลาว  กมัพชูา และ พมา่ 
และผู้ ถือหุ้นชาวไทยอีกร้อยละ 8  EUP ได้เข้าทําสญัญาความร่วมมือทางธรุกิจกบับริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จํากดั 
(“BVL”)  เพ่ือรับจ้างผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ให้แก่ BVL ซึง่จะทําหน้าท่ีผู้จดัจําหน่ายไปยงัลกูค้าในประเทศเวียดนาม  
ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3 ปี 2553 เป็นต้นมา 
 

ในปี 2555  EUP ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิม  พร้อมกบัขยายกําลงัการ
ผลิตจาก 500 ตนั/ปี เป็น 1,000 ตนั/ปี  ซึง่เป็นการขยายฐานการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการขยายตวัของรายได้ให้แก่บริษัท 
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 บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (“BBW”) 
 

BBW ก่อตัง้ขึน้ในเดือนมิถนุายน 2552 เพ่ือดําเนินธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ  
เน่ืองจากบริษัทเลง็เหน็วา่ผู้บริโภคในปัจจบุนัได้ให้ความสําคญักบัการด่ืมนํา้สะอาดและมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ จงึศกึษา
ข้อมลูและวางแผนการตลาดร่วมกบัทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญในธรุกิจนํา้ด่ืมมาอย่างยาวนานกวา่ 10 ปี  ซึง่ปัจจบุนั BBW 
มีฐานลกูค้าประมาณ 2,000 ราย และมีเป้าหมายในการขยายฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่องค์กรทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
BBW มีทนุจดทะเบียนจํานวน 35 ล้านบาท  บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ร่วมกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศในสดัสว่นร้อยละ 40 
 

 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (“NTL”) 
 

NTL ก่อตัง้ขึน้เม่ือเดือนมีนาคม 2529  เพ่ือหน้าท่ีจดัจําหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต์ท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตทัง้หมดให้แก่ลกูค้าผู้ ใช้
สีอตุสาหกรรม  โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน NTL ร้อยละ 99.98 
 

ภายหลงัการเข้าทําสญัญาความร่วมมือกบับริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) บริษัทได้จําหน่ายทรัพย์สินของ NTL 
ได้แก่ ฐานข้อมลูลกูค้าและการตลาดให้แก่ BTL เพ่ือสิทธิการผลิตสพีน่รถจกัรยานยนต์ (Toll Manufacturing) และโอกาส
ในการผลิตสีอตุสาหกรรมอ่ืนให้แก่ BTL เพ่ือจําหน่ายให้ลกูค้าในภมิูภาคอาเซียน  ปัจจบุนั NTL คงอยู่ระหวา่งการเจรจา
ร่วมกบัพนัธมิตรอ่ืนเพ่ือหาโอกาสในธรุกิจใหม ่
 

 บริษัท ออริจนิ อีซึ่น เพ้นท์ จาํกดั (“OEP”) 
 

บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด โดยมี Origin (Japan) Co. Ltd. (“Origin”) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 45 ซึง่มีจดุแข็งด้านการคิดค้นและพฒันาสตูรการผลิตสีพน่พลาสติกสําหรับชิน้สว่นยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
อปุกรณ์สื่อสารท่ีมีช่ือเสยีงในประเทศญ่ีปุ่ น และ Miki (Thailand) Ltd. (“Miki”) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 15 ซึง่มีจดุแข็งด้าน
การตลาดมีเครือข่ายลกูค้าทัง้ในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น     และยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายเคมีภณัฑ์ท่ีอยู่ในธรุกิจเคมีภณัฑ์ 
เป็นเวลานาน  โดย OEP จะผลิตสีภายใต้ Know-How ของ Origin ตามคําสัง่ซือ้ของ Miki ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัจําหน่าย
วตัถดิุบในการผลิตตามสตูรให้แก่ OEP  จากนัน้ Miki จะจําหน่ายสีไปยงัฐานลกูค้าผู้ ใช้สีอีกทอดหนึง่ 
 
 
 

ผลิตภัณฑของบริษัท 
  

ผลิตภณัฑ์ ลิขสิทธ์ิ รายละเอียด ตราสินค้า 
สีเคลือบบรรจภุณัฑ์  บริษัท Know-how ท่ีบริษัทพฒันาขึน้ Eason 
หมกึพิมพ์งานโลหะ บริษัท Know-How ท่ีบริษัทพฒันาขึน้ Eason 
หมกึพิมพ์งานโลหะพิเศษ INX ผลิตและจดัจําหน่ายหมกึพิมพ์ UV

ของ INX ในประเทศไทยเพียงผู้ เดียว 
INX 
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ปจจัยความเส่ียง 

 
ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจภายใต Toll Manufacturing Agreement 
 
บริษัทดําเนินธรุกิจสีพน่รถจกัรยานยนต์ภายใต้ Toll Manufacturing Agreement โดยเป็นผู้ผลิตสินค้าสพีน่รถจกัรยานยนต์
ตามคําสัง่ผลิตของบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ซึง่เป็นผู้วา่จ้าง  จากนัน้ BTL จะจดัจําหน่ายสินค้าไปยงักลุม่
ผู้ผลิตชิน้สว่น OEM ในอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ทัง้ในประเทศและประเทศตา่งๆ ในภมิูภาคอาเซียน 
 
ภายใต้สญัญาความร่วมมือ Toll Manufacturing Agreement  บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปของคา่จ้างผลิตซึง่จะผนั
แปรไปตามปริมาณสินค้าท่ีผลิต  บริษัทจงึอาจมีความเส่ียงด้านการขยายตวัของรายได้  หาก BTL ซึง่เป็นผู้ ดําเนินแผนการ
ตลาดไมส่ามารถขยายฐานลกูค้าในภมิูภาคเพ่ิมขึน้ได้  รวมถึงอาจมีความเส่ียงจากการท่ี BTL จะวา่จ้างผู้ผลิตรายอ่ืน
ทดแทน   
 
บริษัทตระหนกัดีวา่การสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีกวา่การรับจ้างผลิต  แตเ่น่ืองจากธรุกิจสีพน่
รถจกัรยานยนต์เป็นธรุกิจท่ีมีอตัราการแข่งขนัสงู  การผลิต จําหน่ายและสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองจงึจําเป็นต้องมีการ
ประชาสมัพนัธ์สง่เสริมการจําหน่ายและต้องอาศยัเงินลงทนุ  อีกทัง้ยงัมีความเส่ียงจากโอกาสในการจําหน่ายสินค้าท่ีต้อง
แข่งขนักบัตราสินค้าอ่ืนอีกด้วย  ในขณะท่ีการรับจ้างผลิตช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทนุการบริหารจดัการวตัถดิุบ  และลด
ความเส่ียงด้านราคาวตัถดิุบท่ีมีความผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ  อีกทัง้ BASF เป็นตราสินค้าท่ีมีช่ือเสยีงและได้รับการ
ยอมรับในระดบัสากล  และ BASF มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านการผลิตเพ่ือรองรับการขยายตวัของธรุกิจ
สารเคลือบ (Coatings) ในอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์และอตุสาหกรรมอ่ืนในภมิูภาคอาเซียน  จงึทําให้มัน่ใจได้วา่ BTL 
จะสามารถดําเนินแผนการตลาดและขยายฐานลกูค้าให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นอย่างดี 
 
นอกจากนีบ้ริษัทมีความเหน็วา่สินค้าโดยทัว่ไปจะมีปัจจยัด้านคณุภาพและราคาเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั  จากการที่บริษัท
มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการดําเนินธรุกิจผลิตสีอตุสาหกรรมซึง่ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ามาอย่างยาวนาน  
ประกอบกบับริษัทได้ให้ความสําคญัในคณุภาพของสินค้าและราคาท่ีเหมาะสมแก่การรับจ้างผลิตเสมอมา  จงึมัน่ใจได้วา่
บริษัทจะได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าและได้รับการวา่จ้างผลิตสินค้าตอ่ไป 
 
 
 
ความเส่ียงจากการพ่ึงพิง Know-How จากคูคา 
 
บริษัทเป็นผู้ผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ตามคําสัง่ซือ้ของบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ด้วย Know-How ของ 
BASF การผลิตสท่ีีใช้ Know-How ของ BASF จะต้องใช้วตัถดิุบเฉพาะท่ีเป็นความลบัทางการค้าในการผลิต ซึง่ต้องซือ้จาก
ผู้จดัจําหน่ายท่ีได้รับการยอมรับจากเจ้าของ Know-How เทา่นัน้  ดงันัน้หาก BASF มีความสนใจลงทนุในอตุสาหกรรมสี 
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสําคญัได้ 
 
อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะใช้ Know-How จากตา่งประเทศท่ีมีช่ือเสยีงและได้รับการยอมรับในระดบัสากลในการผลิตสเีพ่ือ
สง่มอบให้แก่ผู้จดัจําหน่ายไปยงักลุม่ผู้ ใช้สี      แตก่ารใช้ Know-How จากตา่งประเทศจะต้องมีการปรับการใช้งานให้เข้ากบั
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สภาพแวดล้อมในประเทศไทยซึง่แตกตา่งจากสภาพแวดล้อมในประเทศของเจ้าของ Know-How  ต้องอาศยัการวิจยั 
พฒันา และความชํานาญทางธรุกิจในประเทศ และขัน้ตอนการให้บริการหลงัการขายโดยบคุลากรคนไทยท่ีมีความชํานาญ
และสามารถประสานงานกบัลกูค้าคนไทยได้ดีกวา่บคุลากรชาวตา่งประเทศ ซึง่บริษัทมีทัง้ความเข้าใจและความชํานาญใน
ธรุกิจ และสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการใช้สีของลกูค้าในประเทศได้ดีกวา่ เช่น บริษัทสามารถให้คําแนะนําแก่ลกูค้า
ในการใช้สีในสภาพแวดล้อมในประเทศไทยท่ีมีความชืน้สงูกวา่ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ บริษัทยงัให้ความสําคญัในการ
ขยายฐานลกูค้าของบริษัทเองในกลุม่สีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์มากขึน้  ซึง่จะทําให้สดัสว่นรายได้ท่ีมาจากการ
จําหน่ายผลิตภณัฑ์หลกัอ่ืนๆ มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสงูขึน้  
 
 
 
ความเส่ียงดานความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและราคาวัตถุดิบ 
 
บริษัทใช้เคมีภณัฑ์เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตสี ได้แก่ ผงสี เรซิ่น ตวัทําละลาย (Solvent) ซึง่ผงสี และเรซิ่นท่ีเป็นวตัถดิุบ
เฉพาะ มีบางสว่นต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ และซือ้ผ่านผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบ จงึทําให้บริษัทมีการซือ้วตัถดิุบทัง้ในรูปสกลุ
เงินบาท และสกลุเงินตา่งประเทศ ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดิุบจากผู้จดัจําหน่ายหรือผู้ นําเข้า 
คิดเป็น  ร้อยละ 90.80 และร้อยละ 91.70 ของยอดซือ้วตัถดิุบ ตามลําดบั และบริษัทนําเข้าวตัถดิุบเองคิดเป็นร้อยละ 9.20 
และร้อยละ 8.30 ของยอดซือ้วตัถดิุบ ตามลําดบั จงึอาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราตา่งประเทศ นอกจากนีร้าคาเคมีภณัฑ์บางสว่นจะปรับตวัตามราคานํา้มนั  หากราคาวตัถดิุบเคมีภณัฑ์ปรับตวั
เพ่ิมขึน้อย่างงรวดเร็วและมีนยัสําคญัจงึอาจจะสง่ผลตอ่ต้นทนุขายและผลประกอบการของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินสําหรับทําสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินซึง่
เป็นวงเงินท่ีเพียงพอตอ่มลูคา่การสัง่ซือ้วตัถดิุบจากตา่งประเทศในแตล่ะครัง้  นอกจากนี ้ บริษัทมีการวางแผนการผลิตตาม
แผนการผลิตสินค้าของลกูค้าก่อนการซือ้วตัถดิุบหลกัๆ จากผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ เพ่ือให้มีวตัถดิุบให้พอเพียงสําหรับการผลติสี
ในแตล่ะคําสัง่ซือ้จากลกูค้า โดยจะมีการสัง่ซือ้วตัถดิุบลว่งหน้าประมาณ 1 - 3 เดือน และมีการสํารองวตัถดิุบนานประมาณ 
3 เดือน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีนโยบายในการปรับราคาขายตามความผนัผวนของต้นทนุแม้จะไมส่ามารถปรับราคาได้ทนัที 
แตส่ินค้าสว่นใหญ่ของบริษัทจะมีวงจรชีวิตคอ่นข้างสัน้ ทําให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะตัง้ราคาสินค้าใหมใ่ห้สะท้อนต้นทนุท่ี
แท้จริงเพ่ือรักษาระดบัอตัรากําไรสว่นเพ่ิม และบริษัทยงัติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอปุสงค์และอปุทานของเคมีภณัฑ์
ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริหารต้นทนุการผลิต ลดความเส่ียงจากผลกระทบของความผนัผวนของ
ราคาวตัถดิุบ และทําให้บริษัทบริหารอตัรากําไรขัน้ต้นได้ 
 
 
 
ความเส่ียงจากการส่ังซื้อวัตถุดิบเฉพาะจากผูจัดจาํหนายนอยราย 
 
บริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ สีเคลอืบบรรจภุณัฑ์ และหมกึพิมพ์จากผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบ
หลกัจํานวน 8 ราย ซึง่สว่นใหญ่เป็นวตัถดิุบสําคญัซึง่มีสตูรเป็นความลบัทางการค้าตาม Know-How ท่ีบริษัทใช้ในการผลิต  
จงึอาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากหากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ดงักลา่วยกเลิกการจดัสง่วตัถดิุบให้แก่บริษัท หรือไมส่ามารถ
จดัสง่วตัถดิุบได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
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อย่างไรก็ตามในการสัง่ซือ้วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตสินค้า  บริษัทได้ทําการค้ากบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบในประเทศรายดงักลา่ว
มาเป็นเวลานาน โดยมีการทําสญัญาระหวา่งบริษัทและผู้จดัจําหน่าย เพ่ือให้ผู้จดัจําหน่ายสามารถจดัหาวตัถดิุบตาม
สญัญาตรงตาม Know-How ทัง้นี ้ หากผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบตามสญัญารายดงักลา่วไมส่ามารถจดัสง่วตัถดิุบให้แก่บริษัท
ได้ หรือไมส่ามารถจดัสง่ได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด  บริษัทสามารถสัง่ซือ้วตัถดิุบดงักลา่วจากบริษัทคูค้่า กลุม่บริษัทเจ้าของ 
Know-How เพ่ือใช้ในการผลิตและสามารถสง่สใีห้ลกูค้าตามคําสัง่ซือ้ในเวลาที่ตกลงได้  ซึง่การนําเข้าวตัถดิุบจาก
ตา่งประเทศจะมีต้นทนุสงูกวา่วตัถดิุบในประเทศและอาจสง่ผลให้ต้นทนุการผลิตสินค้าของบริษัทสงูขึน้ 
 
 
 
ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมยานยนต  
 
รายได้จากการรับจ้างผลิตสีกลุม่ยานยนต์ในปี 2554 และปี 2555 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 66.83 และร้อยละ 55.50 
ของรายได้รวมทัง้หมดตามลําดบั ซึง่ได้รายได้ดงักล่าวจะขึน้ลงตามอตุสาหกรรมยานยนต์    แม้สถานการณ์เศรษฐกิจท่ีอยู่
ในภาวะซบเซาทัว่โลกและราคานํา้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง  อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยภายหลงัภาวะอทุกภยั
สามารถฟืน้ตวัได้ชดัเจนในช่วงปลายไตรมาสท่ี 1 ตอ่เน่ืองจนถงึไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555  โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์
ซึง่สว่นใหญ่มีฐานการผลิตชิน้สว่นและประกอบในประเทศไทย  ยอดผลิตและจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ยงัมีแนวโน้มเติบโต
ขึน้  เน่ืองจากผู้บริโภคเลือกท่ีจะลดภาระคา่ใช้จ่ายโดยการใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางและการขนสง่
ทดแทนการใช้รถยนต์ซึง่มีต้นทนุท่ีสงูกวา่  ประกอบกบัพฤติกรรมการใช้สีของผู้ผลิตยานยนต์ยงัคงไมเ่ปลี่ยนย่ีห้อสีจากเดิม
ท่ีตนเคยใช้อยู่เน่ืองจากมีต้นทนุในการเปลี่ยนแปลงสงู (Switching Cost) และต้นทนุสีเม่ือเทียบกบัต้นทนุสินค้าคิดเป็น
สดัสว่นท่ีน้อยมาก เช่น ต้นทนุสเีทียบกบัต้นทนุรถยนต์ทัง้คนั ผู้ใช้สีจงึจะเลือกใช้สท่ีีตนให้การยอมรับ และไมเ่สี่ยงท่ีจะ
เปลี่ยนไปใช้สีท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกัหรือไมเ่ป็นท่ียอมรับแม้สีดงักลา่วจะมีราคาขายท่ีต่ํากวา่ ดงันัน้ฐานลกูค้าผู้ ใช้สีของ BASF จะ
ยงัคงใช้สีของ BASF ตอ่ไป 
 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัในการผลิตและจําหน่ายสีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากอตุสาหกรรม
ยานยนต์มากขึน้ เช่น สีบรรจภุณัฑ์ และหมกึพิมพ์ รวมถึงการมุง่เน้นพฒันาสีท่ีผลิตโดยใช้ Know-How และตราสินค้าของ
บริษัทพร้อมทัง้ขยายฐานลกูค้าของบริษัทเองมากขึน้ 
 
 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
 
เน่ืองจากลกูค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าในอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองบริษัทจงึต้องมีการควบคมุกระบวนการผลิตสีให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกลุม่อตุสาหกรรมหรือตามข้อกําหนดของลกูค้าเป็นหลกั เช่น หากลกูค้าให้ความสําคญัเร่ืองการ
รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีการผลติท่ีตระหนกัถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  เพราะสีเป็นสว่นหนึง่ของ
ผลิตภณัฑ์ของลกูค้าด้วย ด้วยเหตผุลดงักลา่วมานีทํ้าให้บริษัทต้องพยายามพฒันาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตให้ตรง
กบัความต้องการของลกูค้า หากลกูค้าผู้ ใช้สีเปลีย่นแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น การเปล่ียนแปลงวสัดุ
ท่ีใช้ในการผลิตของลกูค้าจากโลหะ มาเป็นกระดาษ หรือการลดการใช้ทินเนอร์ในผลิตภณัฑ์ของลกูค้า ตลอดจนการเปล่ียน 
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สตูรการผลิตเป็นสตูรนํา้ (Water Borne) การนําใช้หุน่ยนต์ในขัน้ตอนการพน่สี ทําให้ลดการสญูเสียของสีระหวา่งการพน่ 
และการใช้สารเคมีชนิดใหม่ๆ  เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ดงักลา่วอาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีได้  
 
อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วลกูค้าผู้ ใช้สีจะเป็นผู้ผลิตท่ีมีการวางแผนในสายการผลิตระยะยาว และไมค่อ่ยมีการ
เปลี่ยนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่บอ่ยครัง้ เน่ืองจากในการเปล่ียนแปลงสายการผลิต หรือเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่แตล่ะครัง้จะต้องใช้เงินลงทนุสงู  นอกจากนี ้บริษัทจะมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตสินค้า
ของลกูค้า โดยบริษัทยงัได้มีสว่นร่วมในการวางแผนการผลิตในระยะยาวของลกูค้าด้วย จงึทําให้บริษัทสามารถประเมิน
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคนิคการผลิต และปรับแผนการลงทนุของบริษัทเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการผลิต ซึง่
จะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีได้  
 
 
 
ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  กลุม่เอกแสงกลุซึง่เป็นกลุม่ผู้บริหารมีอํานาจควบคมุในบริษัท ยงัคงมีสดัสว่นการถือหุ้นสงูกวา่
กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดหรือร้อยละ 53.27 ซึง่ทําให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักลา่วสามารถ
ควบคมุมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการหรือการขอมติท่ีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดให้ต้องได้รับมติ 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
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รายการระหวางกัน 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม ปี 2555 และปี 2554 ดงันี ้

 
บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2555 ปี 2554 

บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถือหุ้ น
ในบริษัท  อีซึ่น  เพ้นท์  จํากัด 
(มหาชน) ร้อยละ 45.50 ของ
จํานวนที่มีสิทธิออกเสียง) 

 ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
ได้แก่ กลุ่มเอกแสงกุล ร้อยละ 
100.00 ของทุนที่ชําระแล้ว
ทัง้หมด  

 มีกรรมการกลุม่เดียวกนั 

รายการเช่าอสงัหริมทรัพย์
ระยะสัน้ 
 คา่เช่าจ่าย 

 เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน
สาขาที่กรุงเทพฯ ใช้เป็นที่ตัง้ของ
สํานักงานและห้องวิจัย สัญญา
เ ช่ าลงวัน ที่  1  มีนาคม  2551 
สิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2554 
สญัญาเช่ามีอายุ 3 ปี อตัราค่า
เช่าเดือนละ 321,100 บาท และ
ได้ต่อสญัญาเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 
2554 สิน้สุดสัญญาวันที่ 28 
กมุภาพนัธ์ 2557 สญัญาเช่าอาย ุ
3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 298,760 
บาท เนื่องจากพืน้ที่เช่าลดลง 

 เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน
สาขาเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นที่ตัง้ของสํานกังาน สญัญา
เช่าลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2553 
สิน้สุดวนัที่ 30 เมษายน 2556 
สญัญาเช่ามีอาย ุ3 ปี อตัราค่า
เช่าเดือนละ 107,000 บาท 

 
 

5.30 

 
 

5.27 

 บริษัทเช่าที่ดินและอาคารสํานกังานสาขาที่
กรุงเทพฯ เป็นที่ตัง้สํานกังานและห้องวิจยั  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: บริษัทมี
ความจําเป็นต้องเช่าพืน้ที่ดังกล่าว เพื่อใช้
ประ โยช น์ ใน ปัจจุบัน  เ พื่ อการ ใ ช้ เ ป็น
สํานักงานในกรุงเทพมหานคร และใช้เป็น
ห้องวิจยั 

 โดยสัญญาที่ 1 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ ประเมินอิสระ คือ 
บริษัท พรีเฟอ แอฟไพรซลั จํากดัประเมินค่า
เช่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 และ
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท จี.พี.
วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลเูอชัน่ จํากัด 
ประเมินคา่เช่าเมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2553  

 โดยสัญญาที่ 2 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ ประเมินอิสระ คือ 
บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลู
เอชั่น จํากัด ประเมินค่าเช่าเมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2553  
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2555 ปี 2554 

 
 
 
 

 เช่าที่ดินและส่วนปรับปรุง ใช้เป็น
พิน้ที่เก็บสินค้าและลานจอดรถ 
สญัญาเช่าเริ่ม วนัที่ 1 มกราคม 
2554 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2554 ระยะเวลา 1 ปี  อตัราค่า
เช่าเดือนละ 30,000 บาท และได้
ต่อสญัญาเช่ามีอาย ุ1 ปี ระหว่าง
วันที่  1 มกราคม 2555 สิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 อตัราค่า
เช่าเดือนละ 32,600 บาทและเมื่อ
วัน ที่  2 5  พฤศจิกายน  2 5 5 5 
บริษัทได้ตอ่สญัญาและปรับอตัรา   
ค่าเช่าโดยเริ่มวันที่              1 
ธันวาคม  2555 สิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2556  ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 67,410 บาท 

ในการต่ออายกุารเช่าทัง้สองสญัญาอีก 3 ปี 
บริษัทต้องแสดงความจํานงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรภายใน 1 เดือนก่อนครบระยะเวลาเช่า 
โดยสามารถตกลงราคาคา่เช่าใหม่ได้ 

 โดยสัญญาที่ 3 มีระยะเวลาการเช่า 1 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ ประเมินอิสระ คือ 
บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลู
เอชั่น จํากัดประเมินค่าเช่า เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2553  

 ซึ่งค่าเช่าเป็นอตัราใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่เป็นไปตาม
รายการค้าปกติทัว่ไป 

บริษัท ออริจิน อีซึน่ 
เพ้นท์ จํากดั (“OEP”)  

 ถือหุ้ นร้อยละ 40 และมีผู้ ถือ
หุ้น / กรรมการร่วมกนั 

 เป็นบริษัทร่วม 
 
 
 
 
 

 รายได้จากการขาย
วตัถดุิบ 
 
 
 
 
 
 

 สูตรการผลิตสีพ่นพลาสติก
บางรายการใช้วตัถดุิบร่วมกบัของ
บริษัทเป็นการรวมอํานาจการ
สั่งซือ้ ราคาเป็นราคาตลาดบวก
กําไรที่ตกลงร่วมกนั 
 

 

0.25 
 
 
 
 
 

 

0.20 
 
 
 

 บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั เป็นบริษัท
ร่วมทนุ ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่าย
สีพ่นพลาสติก มีเครดิตขายเช่นเดียวกับ
ลกูค้ารายอื่น ๆ  

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: บริษัทร่วมทุน
กบับริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั เพื่อความ
คลอ่งตวัในการขยายตลาดสีพ่นพลาสติก 
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2555 ปี 2554 

  
 
 
 
 

 ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นปี 
- ยอดสิน้ปี 

 รายการปกติทางธรุกิจเกี่ยวเนื่อง
จากการขายสินค้า 

 
0.004 
0.120 

 
0.159 
0.004 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 

   ซือ้สินค้า 
 

 

 ปัจจบุนับริษัทยงัคงซือ้วตัถดุิบ
บางรายการเพื่อใช้ในการผลิตสี
พ่นรถจักรยานยนต์ในราคาที่
เทียบเคียงกับราคาตลาดได้เดิม
บริษัทซือ้วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตที่
พ่นพลาสติก เป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 
เพราะเป็นวัตถุดิบเฉพาะ  เป็น
ราคาที่ตกลงร่วมกนั 

0.74 0.35  หากบริษัทต้องสั่ง ซื อ้วัตถุดิบนําเข้าเอง 
จะ ต้อง ซื อ้ ใน จํานวนขั น้ ตํ่ าตาม ที่ผู้ จัด
จําหน่ายกําหนด การซือ้ผ่านบริษัท ออริจิน 
อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั ที่สัง่ซือ้วตัถดุิบผ่านบริษัท
ที่ เ กี่ยว ข้องกัน ที่ มีการสั่ง ซื อ้วัตถุ ดิบใน
ป ริ ม าณมากอยู่ แ ล้ ว  ทํ า ใ ห้ บ ริ ษั ท ไ ม่
จําเป็นต้องซือ้ในปริมาณที่เกินความจําเป็น 

   เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นปี 
- ยอดสิน้ปี 

 รายการปกติทางธรุกิจเกี่ยวเนื่อง
จากการซือ้สินค้า 

 
0.18 
0.07 

 
0.01 
0.18 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 

 
  

 
 
 
 
 
 

การให้เช่าอสงัหริมทรัพย์
ระยะสัน้ 
 คา่เช่ารับ 
 คา่บริการรับ 

 บริ ษัท ทําสัญญาใ ห้ เ ช่ า พื น้ ที่
อาคารโรงงานและคลงัสินค้า เมื่อ
วันที่  1 มกราคม 2554 สิน้สุด
สัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี  อตัราค่าเช่า
เดือนละ 432,640 บาทและ
คา่บริการเดือนละ 97,344 บาท 

 
 

6.68 
1.57 

 
 

6.56 
1.53 

 บริ ษัทใ ห้ เ ช่ า พื น้ ที่ อาคาร โ รงงานและ
คลั ง สิ น ค้ า เ พื่ อ เ ป็ น โ ร ง ง านผลิ ต แล ะ
คลังสินค้าเก็บสีพ่นพลาสติก บนพืน้ที่ใช้
สอย 2,704 ตรม และ  

 บริษัทได้ให้เช่าช่วงพืน้ที่สํานักงานสาขาที่
กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงานและ
ห้องวิจยัและพฒันา บนพืน้ที่ 675 ตร.ม. 
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2555 ปี 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2551 
บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง พื ้น ที่
สํ า นั ก ง า น ส า ข า ที่
กรุง เทพมหานคร  เ พื่อใ ช้ เ ป็น
อาคารสํานักงานและห้องวิจัย
และพฒันา อัตราค่าเช่าเดือนละ 
108,000 บาท และอัตรา
ค่าบริการเดือนละ 27,000  และ
ต่อสัญญาเ ช่ าอายุ  3  ปี  เ ริ่ ม
สัญญาวัน ที่  1  มีนาคม  2554 
สิน้สดุสญัญาวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 
2 5 5 7  อัต ร าค่ า เ ช่ า เ ดื อนละ 
114,750 บาทและค่าบริการ
เดือนละ 31,050 บาท และบริษัท
ได้ทําสญัญาแนบท้ายสญัญาเช่า
ขึน้เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2555 
ปรับอัตรา   ค่าเช่าเป็นเดือนละ 
130,390 บาทและค่าบริการ
เดือนละ 35,282 บาท 
 
 

 
 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:  
 สญัญาที่ 1 มีระยะเวลาเช่า 3 ปี บริษัทได้ให้
ผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท พรีเฟอ แอฟไพร
ซัล จํากัดประเมินค่าเช่า วันที่ 27 มีนาคม 
2550 บริษัทได้ทําสัญญาค่าเช่าในอัตรา 
150 บาทและค่าบริการ 37 บาทต่อตรม. 
และประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท 
จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลูเอชั่น 
จํากัดประเมินค่าเช่าเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2553 บริษัทได้ทําสัญญาค่าเช่าในอัตรา 
160 บาทและคา่บริการ 36 บาท ตอ่ ตรม. 

 สญัญาที่ 2 ระยะเวลาเช่า 3 ปี บริษัทได้ให้ผู้
ประเมินอิสระ คือ บริษัท พรีเฟอ แอฟไพรซลั 
จํากดัประเมินค่าเช่าเมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 
2550 บริษัทได้ทําสัญญาค่าเช่าในอัตรา 
160 บาท และ ค่าบริการ 40 บาทต่อตร.ม. 
และประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท 
จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลูเอชั่น 
จํากัดประเมินค่าเช่าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2553 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าในอตัรา 170 
บาทและคา่บริการ 46 บาทตอ่ตรม. 

 ค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นรายการ
ค้าปกติทัว่ไป 
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2555 ปี 2554 

   คา่บริการอื่น  บริษัทให้บริการอื่นๆได้แก่  ค่า
ภาษีโรงเรือน ค่าบริการไฟฟ้า ค่า
เช่าเต็นท์  และค่าบริการระบบ
สารสนเทศ   เ ป็นต้น  ในราคา
ต้นทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม เพื่อเป็น
การบ ริหารท รัพยากรใ ห้ เ กิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

2.50 1.46  ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 
 

บริษัท มิกิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทร่วม คือ 
บริ ษัท  ออ ริ จิน  อี ซึ่ น เ พ้น ท์ 
จํากดั ร้อยละ 15 

 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้เช่าอสงัหริมทรัพย์
ระยะสัน้ 
 คา่เช่ารับ 
 คา่บริการรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าช่วง
พืน้ที่อาคารสํานกังาน สญัญาเช่า
อายุ  1  ปี  เ ริ่มสัญญาวัน ที่   1 
กันยายน 2553 สิน้สุดสญัญา
วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2554 อตัรา
คา่เช่าเดือนละ 11,520 บาท และ
อัตราค่าบริการเดือนละ 2,880 
บาทและต่อสัญญาเช่าอายุ 1 ปี 
เริ่มสญัญาวนัที่ 1 มีนาคม 2554 
สิน้สดุสญัญาวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 
2 5 5 5  อัต ร าค่ า เ ช่ า เ ดื อนละ 
11,520 บาทและค่าบริการเดือน
ละ 2,880 บาท 
และบริษัทได้ตอ่สญัญาเช่าอาย ุ1 
ปี  เ ริ่มสัญญาวัน ที่  1  มีนาคม 
2555  สิ น้สุดสัญญาวัน ที่  28 
กุมภาพันธ์  2556 อัตราค่าเช่า

 
 

0.14 
0.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          0.14 
0.03 

 
 
 
 
 
 
 

 

 เ ป็ นกา ร เ ช่ า พื น้ ที่ อ าคา ร  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
สํานกังาน 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: 
 เ มื่ อวัน ที่  22  มีนาคม  2553  บริ ษัทไ ด้
ดําเนินการให้ผู้ประเมินอิสระประเมินค่าเช่า
สํานักงาน โดย บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล 
พร็อพเพอร์ตีแ้วลูเอชั่น จํากัด โดยบริษัทได้
ทําสัญญาค่าเช่าในอัตรา 160 บาทและ
คา่บริการ 40 บาทตอ่ตรม.  

 ซึ่งค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่เป็นไปตาม
รายการค้าปกติทัว่ไป 
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2555 ปี 2554 

เดือนละ 11,520 บาทและ
คา่บริการเดือนละ 2,880 บาท 

 คา่บริการอื่น 
 
 

 บริษัทให้บริการอื่นๆได้แก่  ค่า
ภาษีโรงเรือน  ค่าบริการไฟฟ้า 
และ  ค่าอบรมสัมนา  ในราคา
ต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม  

0.09       0.05  ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 

 นโยบายการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตทัง้ในสว่นท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ือง ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
ได้แก่ การขายวตัถดิุบและสินค้า การซือ้วตัถดิุบและสินค้า การให้บริการ และรายการเช่าและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ 
เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ
และพิจารณาวา่เง่ือนไขการกําหนดราคาและเง่ือนไขการทํารายการว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุติัการทํารายการ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท
หรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  
 

หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทท่ีเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน้ว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคากับ
บคุคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัท
จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ภาพรวมของผลการดําเนินงาน  
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ดําเนินกิจการใน 3 สว่นงานหลกั คือ 1) สว่นงานกลุม่สยีาน
ยนต์ 2) สว่นงานกลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน และ 3) สว่นงานอ่ืน ได้แก่ ธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรองนํา้ เคร่ืองกรอง
อากาศ  เป็นต้น 
 
 
รายได 
ในปี 2555 และปี 2554 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 663.9 ล้านบาท และ 715.0 ล้านบาท ตามลําดบั รายได้หลกัมาจาก 
รายได้จากการขายกลุม่สยีานยนต์ และกลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายสกีลุม่ยานยนต์ ตอ่รายได้
รวม เทา่กบั ร้อยละ 55.5 และร้อยละ 66.8 ตามลําดบั รองลงมาคือ รายได้สีกลุม่อตุสาหกรรมอ่ืน ซึง่มีสดัสว่นตอ่รายได้รวม 
เทา่กบั ร้อยละ 36.5 และร้อยละ 28.6 ตามลําดบั 

       หน่วย : ล้านบาท และ ร้อยละ (%) 

จําแนกรายได้ ปี 2555 ปี 2554 % ปี 2555 % ปี 2554 

   รายได้จากการขายและบริการรับจ้าง 639.4 707.8 96.3% 98.9% 

  กลุม่สียานยนต์ 368.5 477.8 55.5% 66.8% 

  กลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน 242.5 204.9 36.5% 28.6% 

  สว่นงานอ่ืน 28.4 25.0 4.2% 3.5% 

   รายได้อ่ืน 24.5 7.1 3.6% 1.0% 

รวมรายได้ 663.9 715.0 100.0% 100.0% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 28.3  17.2  

 
รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย 
 

1) รายได้จากการขายและรับจ้าง จําแนกได้เป็น 3 สว่นงานหลกั ตามรายละเอียดดงันี ้
 กลุม่ยานยนต์ เชน่ สีท่ีนําไปใช้พน่สีตวัถงั และชิน้สว่นรถจกัรยานยนต์ ซึง่รายได้จากกลุม่สยีานยนต์จะผนั

แปรตามยอดผลติยานยนต์ และคําสัง่ผลิตสีของลกูค้า 
 กลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน เป็นสีท่ีนําไปใช้กบักลุม่อตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอตุสาหกรรมเคลือบบรรจภุณัฑ์ การ

รับจ้างผลิตกาวอตุสาหกรรม รายได้จากกลุม่สอีตุสาหกรรมอ่ืน เพ่ิมขึน้ตามภาวะอตุสาหกรรมอาหารและ
บรรจภุณัฑ์  

 สว่นงานอ่ืน ได้แก่ รายได้จากการจําหน่ายและการให้เช่าและบริการเคร่ืองกรองนํา้ เคร่ืองกรองอากาศ 
คา่บริการอ่ืนๆ เชน่ คา่ขนสง่ คา่บริการสว่นกลางและคลงัสินค้า 

 
2) รายได้อ่ืน ได้แก่ กําไรจากการขายทรัพย์สิน กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบีย้รับ  

 
รายได้รวมปี 2555 ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากรายได้จากการขายและรับจ้างบริการลดลง อธิบายเป็นรายกลุม่
ผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้ คือ รายได้จากการขายและบริการรับจ้างสีกลุม่ยานยนต์มลูคา่ 368.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
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เป็นผลจากสญัญารับจ้างผลิตกบับริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ซึง่ในช่วงแรกของสญัญาบริษัทเป็นผู้จดัหา
วตัถดิุบและขายวตัถดิุบให้ BTL  ทําให้รายได้ในปี 2554 รวมรายได้จากการขายวตัถดิุบให้ BTL แตใ่นปี 2555  BTL จะเป็น
ผู้ซือ้วตัถดิุบในการผลิตเองเป็นสว่นใหญ่  จงึทําให้รายได้จากการขายและบริการรับจ้างสีกลุม่ยานยนต์ในปี 2555 มีมลูคา่
ลดลงจากปีก่อนหน้า  สว่นท่ีลดลงคือมลูคา่วตัถดิุบท่ี BTL หนัมาซือ้ด้วยตนเอง   อย่างไรก็ตามยอดสัง่ผลิต(ตนั)จาก BTL 
ในปี 2555 สงูกวา่ปี 2554 
 
สําหรับรายได้กลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน ได้แก่ หมกึพิมพ์ และสเีคลือบบรรจภุณัฑ์ เพ่ิมขึน้จากปริมาณคําสัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้จาก
ลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ  รายได้อ่ืนในปี 2555 มลูคา่ 24.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากธรุกรรมตาม
สญัญาการโอนสินทรัพย์กบั BTL ซึง่เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว มีมลูคา่ตามสญัญาเทา่กบั 18.6 ล้านบาท 
 
 
คาใชจาย 
บริษัทใช้ผงส ี เรซนิ ตวัทําละลาย และเคมีภณัฑ์อ่ืนๆ เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิต ซึง่วตัถดิุบท่ีเป็นเคมีภณัฑ์จะมีทัง้สว่นท่ี
ผลิตได้ในประเทศและนําเข้าจากตา่งประเทศ ผู้ผลิตในธรุกิจสีอตุสาหกรรมสว่นใหญ่จะใช้วตัถดิุบท่ีผลิตในตา่งประเทศใน
อตัรามากกวา่วตัถดิุบท่ีผลิตภายในประเทศ เน่ืองจากวตัถดิุบท่ีผลิตภายในประเทศสว่นใหญ่ยงัมีคณุสมบติั และคณุภาพไม่
ทดัเทียมกบัวตัถดิุบท่ีผลิตในตา่งประเทศ   
 
ต้นทนุขายและบริการเม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย รับจ้าง และรายได้อ่ืน ในปี 2555 และปี 2554 มีอตัราสว่นคิดเป็น
ร้อยละ 60.6 และร้อยละ 72.2  ของรายได้รวม ตามลําดบั อตัราต้นทนุขายและบริการในปี 2555 ลดลงเน่ืองจากในด้าน
รายได้รวมในปี 2555 สงูขึน้จากปีก่อนหน้า เพราะรวมมลูคา่ธรุกรรมตามสญัญาการโอนสินทรัพย์ ซึง่เป็นรายการที่เกิดขึน้
เพียงครัง้เดียว และด้านต้นทนุขายลดลง เพราะBTL เป็นผู้ซือ้วตัถดิุบเองเป็นสว่นใหญ่ ทําให้บริษัทซือ้วตัถดิุบในการผลิตสี
กลุม่ยานยนต์เองลดลง เป็นผลมาจากสญัญารับจ้างผลิตกบั  BTL  ซึง่จะเหน็ได้จาก มลูคา่วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป
ในปี 2555 ลดลงจากปีก่อนหน้า (ปี 2555 และปี 2554 มีมลูคา่วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไปเทา่กบั 352.2 ล้านบาท และ 
458.8 ล้านบาท ตามลําดบั) 
  
อย่างไรก็ตาม ราคาต้นทนุวตัถดิุบเคมีภณัฑ์ในระยะท่ีผ่านมา  ราคาวตัถดิุบสว่นหนึง่ผนัผวนตามราคานํา้มนั แม้วา่โดยปกติ
บริษัทจะเก็บสํารองวตัถดิุบประมาณ 1 - 3 เดือน เพ่ือรักษาความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตแล้วก็ตาม  โดยบริษัทยงัมี
การติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอปุสงค์และอปุทานของเคมีภณัฑ์ในตลาดโลกอยา่งใกล้ชิด เพ่ือเป็นข้อมลูในการ
บริหารต้นทนุการผลิต และเพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ ทําให้บริษัทสามารถ
ควบคมุต้นทนุการผลิตในแตล่ะคําสัง่ซือ้จากลกูค้าได้  
 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินรวม ในปี 2555 และปี 2554 มีจํานวนเทา่กบั 154.5 ล้านบาท และ 148.5 
ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตอ่รายได้รวมในปี 2555 และปี 2554 เทา่กบัร้อยละ 
23.2 และร้อยละ 20.7 ตามลําดบั  ในปี 2555 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายหลกัเพ่ิมขึน้จากด้านบคุลากร โดยบริษัทมีนโยบายพฒันา
บคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึน้ซึง่ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืนของบริษัทในอนาคต และ
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้จากคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย จากผลการดําเนินการขาดทนุ มลูคา่ 10.7 ล้านบาท  
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ตนทนุทางการเงินและภาษีเงินได 
ในปี 2555 และปี 2554 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 0.7 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราสว่น
คา่ใช้จ่ายทางการเงินตอ่รายได้รวม เทา่กบั ร้อยละ 0.1 และ ร้อยละ 0.3 ตามลําดบั ซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้
และดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้สถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทไมมี่ภาระหนีส้ินเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

สําหรับภาษีเงินได้นิติบคุคล คํานวณภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 23 สําหรับปี 2555 และในอตัราร้อยละ 30 สําหรับปี 2554 
บริษัทชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลต่อปี ประมาณร้อยละ 2 - 4 ของรายได้รวม ในปี 2555 และปี 2554 มีมลูคา่เทา่กบั 24.8 
ล้านบาท และ 18.3 ล้านบาท ตามลําดบั  
 
กําไร 
ในปี 2555 และปี 2554 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้น คิดเป็นร้อยละ 37.7 และร้อยละ 27.2 ของรายได้รวม บริษัทมีอตัรากําไร
จากการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และร้อยละ 8.6 ของรายได้รวม ตามลําดบั และบริษัทมีอตัรากําไรสทุธิ คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 และร้อยละ 7.0 ของรายได้รวม สาเหตหุลกั ท่ีอตัรากําไรเพ่ิมขึน้ ถึงแม้รายได้รวมลดลง เน่ืองจากรายได้จากการ
ขายวตัถดิุบให้ BTL ลดลง ทําให้อตัรากําไรดี มีสดัส่วนสงูขึน้ 
 
สินทรัพยรวม 
ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 750.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2554 จํานวน 37.5 ล้านบาท แบง่เป็น
สินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 362.9 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนหลกั คือ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  ลกูหนีก้ารค้า 
สินค้าคงคลงั และเงินทดรองจ่ายซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในจงัหวดั Bekasi ประเทศอินโดนีเซียมลูคา่ 12.8 ล้านบาท  
แบง่เป็นสินทรัพย์ถาวรจํานวน 387.5 ล้านบาท ได้แก่ ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองกรองนํา้ให้เช่า เป็นต้น  
 
ลูกหนีก้ารคา  
ในปี 2555 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับสทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้ญูจํานวน 152.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของ
สินทรัพย์รวม เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2554 จํานวน 35.5 ล้านบาท เน่ืองจากยอดขายเพ่ิมขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ และยงัรวม
ลกูหนีเ้งินทดรองจ่ายท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างสําหรับโครงการอินโดนีเซยีด้วย เม่ือแยกตามอายขุองลกูหนีโ้ดยสว่นใหญ่จะมี
อายลุกูหนีไ้มเ่กิน 90 วนั ตามเครดิตเทอม รายละเอียดอายขุองลกูหนีจ้ะสามารถแยกได้ดงันี ้
 

ลกูหนีก้ารค้า  (หน่วย: ล้านบาท, %) ปี 2555 ปี 2554 %2555 %2554 
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 97.3 74.5 63.9% 63.5% 
เกินกําหนดชําระ 0 - 90 วนั 26.2 31.0 17.2% 26.4% 
เกินกําหนดชําระตัง้แต ่91 วนั ขึน้ไป 1.7 1.0 1.1% 0.9% 
รวม 125.2 106.5 82.2% 90.8% 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.4) (0.4) -0.3% -0.3% 
ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ - สุทธิ 124.8 106.1 81.9% 90.5% 

ลกูหนีอ่ื้น 27.5 11.2 18.1% 9.5% 
รวม 152.3 117.3 100.0% 100.0% 
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ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูจากลกูหนีท่ี้คาดวา่ไมส่ามารถเรียกเก็บได้ และมีอายลุกูหนีก้ารค้าเกิน 1 ปี  ซึง่
ในปี 2555 บริษัทมีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสะสม จํานวน 0.4 ล้านบาท 
 
 
สินคาคงเหลือ 
บริษัทประกอบธรุกิจผลิตสอีตุสาหกรรมตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า  ซึง่จะมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะราย อีกทัง้ลกัษณะของ
สินค้าจะแตกตา่งกนัตามสิทธิท่ีบริษัทได้รับอนญุาตใช้ในการผลิตสี  ดงันัน้ ก่อนการผลิตสินค้าบริษัทจะมีการวางแผนโดย
ให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตสินค้าประจําปีของลกูค้า บริษัทจงึผลติสีในปริมาณท่ีเทา่กบัความต้องการของลกูค้าในการ
สัง่ซือ้แตล่ะคราวและอาจมีการผลติสีสํารองเพียงบางสว่นเทา่นัน้ สอีตุสาหกรรมท่ีผ่านกระบวนการผลิตแล้วของบริษัท จะมี
อายกุารใช้ไมเ่กิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีสินค้าค้างสตอ็ก  บริษัทจะดําเนินการตามนโยบายในการจดัการสินค้า
ค้างสตอ็ก และบริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือการลดลงของสินค้าเม่ือสินค้าคงคลงัหมดอายแุล้ว 1 ปี  โดยปี 2555 และปี 2554 
บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าเทา่กบั 0.07 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามลําดบั 
 
อย่างไรก็ตาม มลูคา่สินค้าคงเหลือสทุธิในปี 2555 และ ปี 2554 เทา่กบั 57.4 ล้านบาท และ 65.8 ล้านบาท ตามลําดบั 
สาเหตท่ีุมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลงเน่ืองจาก บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตสีกลุม่ยานยนต์ให้กบั BTL จงึไมมี่รายการวตัถดิุบ และ
สินค้าคงเหลือสําหรับสีกลุม่ยานยนต์ 
 
 

สภาพคลอง 
ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิ 63.0 ล้านบาท และเม่ือรวมเงินสดต้นงวดแล้ว บริษัทมีเงินสด ณ สิน้
ปี 2555 เทา่กบั 98.7 ล้านบาท เน่ืองจากกระแสเงินสดการดําเนินงานได้มาเทา่กบั 58.7 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้า 
โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปในลกูหนีก้ารค้า ท่ีมาจากยอดขายตามคําสัง่ซือ้ลกูค้าเพ่ิมขึน้ และลกูหนีท้ดรองจ่ายคา่จองซือ้
ท่ีดินตามโครงการขยายการลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย 
 

บริษัทมีกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทนุใช้ไปเทา่กบั 72.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากลงทนุในสินทรัพย์ถาวร
จากการดําเนินงานปกติ และมีการลงทนุเงินลงทนุชัว่คราว และเงินลงทนุระยะยาวเพ่ิมขึน้ 
 
 

แหลงที่มาของเงินทุน 
เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ ในช่วงปี 2555 และปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนีส้ินรวม
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.2 เทา่ และ 0.3 เทา่ ตามลําดบั จะเหน็วา่ บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง
จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบริษัทชําระเงินคืนกู้ ระยะยาวให้กบัสถาบนัการเงินครบถ้วนแล้ว 
 
 

สวนของผูถอืหุน 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัให้บริษัทลดทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วโดยการตดั
หุ้นซือ้คืนท่ีไมส่ามารถจําหน่ายหุ้นซือ้คืนได้ภายในช่วงเวลาท่ีกําหนด จํานวน 20,182,600 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
อีกทัง้บริษัทไมมี่ความจําเป็นต้องใช้เงินจากการจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจากเดิม 
306,076,629 บาทเป็นทนุจดทะเบยีนชําระแล้วเทา่กบั 285,894,029 บาท  
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หนี้สิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 123.7 ล้านบาท และ 159.8 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
แบง่เป็นหนีส้ินหมนุเวียน 108.4 ล้านบาท และ 145.7 ล้านบาท ตามลําดบั ในจํานวนนีส้ว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้า 
รองลงมา คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีครบกําหนดใน 1 ปี สําหรับหนีส้ินระยะยาวจํานวนทัง้สิน้ 15.3 ล้านบาท และ 14.2 ล้าน
บาท ตามลําดบั ในจํานวนนีส้ว่นใหญ่เป็นหนีส้ินไมห่มนุเวียน ได้แก่ ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน  
 

ในปี 2555 บริษัทไมมี่เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึง่ยงัไมมี่
การเบิกใช้ ได้แก่ วงเงินเบกิเกินบญัชี วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงิน วงเงินคํา้ประกนัสญัญา วงเงิน L/C, T/R และวงเงิน Forward 
contract  
 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2555 และรอบปีบญัชี 2554 จํานวน 0.9 ล้านบาท และ 
0.9 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยไมมี่คา่บริการอ่ืน (Non audit services) ท่ีต้อง
ชําระให้แก่ผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดัแตอ่ยา่งใด  
 
 
ปจจัยทีอ่าจมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรอืผลการดําเนินงานในอนาคต 
โครงการขยายธรุกิจซึง่บริษัทได้จดัตัง้บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั เพ่ือดําเนินธรุกิจผลิตและจําหน่ายสีอตุสาหกรรมใน
ประเทศเวียดนาม และอยู่ระหวา่งการขยายกําลงัการผลิต และบริษัทได้จดัตัง้ บริษัท ไบร์ท บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
เพ่ือดําเนินธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรองนํา้ เคร่ืองผลิตนํา้ด่ืม และเคร่ืองกรองอากาศ และโครงการขยายธรุกิจ
ผลิตและจําหน่ายสีอตุสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซยี โครงการดงักลา่วจะใช้เงินลงทนุในการสร้างโรงงาน อาคาร
สํานกังาน-คลงัสนิค้า ซือ้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือตรวจสอบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและพฒันา และสนิค้าคงคลงั เป็นต้น ทํา
ให้สินทรัพย์ของบริษัทในภาพรวมเพ่ิมขึน้ และสง่ผลให้มีคา่เสื่อมราคาสินทรัพย์จากส่ิงปลกูสร้างและอปุกรณ์ท่ีเพ่ิมขึน้ จงึ
อาจสง่ผลกระทบตอ่กําไรสทุธิของบริษัทได้ 
 
 
โครงการขยายธุรกิจ 
บริษัทมีโครงการขยายธรุกิจผลิตและจําหน่ายสอีตุสาหกรรมโดยจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซยี ซึง่คาดวา่มีเงินทนุ
จดัตัง้บริษัทเร่ิมแรกไมเ่กิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นี ้ กลุม่บริษัทได้เข้าจองซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในจงัหวดั Bekasi 
ประเทศอินโดนีเซยีเพ่ือเป็นท่ีตัง้โรงงานแล้ว 
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553-2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2555 2554 2553 2555% 2554% 2553% 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98.7 161.7 100.7 13.2% 22.7% 14.3% 
เงินลงทนุชัว่คราว 53.9 0.3 31.9 7.2% 0.0% 4.5% 
ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า - สทุธิ 152.4 117.4 110.3 20.3% 16.5% 15.7% 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 57.4 65.8 69.7 7.7% 9.2% 9.9% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.6 0.6 18.3 0.1% 0.1% 2.6% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 363.0 345.8 330.9 48.4% 48.5% 47.0% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 79.0 62.7 58.1 10.5% 8.8% 8.2% 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 10.0 - - 1.3% 0.0% 0.0% 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 268.1 272.3 282.6 35.7% 38.2% 40.1% 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 5.7 6.6 7.6 0.8% 0.9% 1.1% 
สิทธิการเช่า-สทุธิ 17.3 18.1 19.6 2.3% 2.5% 2.8% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ๆ 7.5 7.4 5.8 1.0% 1.0% 0.8% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 387.5 367.1 373.7 51.6% 51.5% 53.0% 
รวมสินทรัพย์ 750.5 712.9 704.6 100.0% 100.0% 100.0% 
หนีสิ้นหมุนเวียน 
เจ้าหนีก้ารค้า และตัว๋เงินจ่าย 93.0 128.6 109.2 12.4% 18.0% 15.5% 
หนีสิ้นส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 0.3 9.0 22.8 0.0% 1.3% 3.2% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 10.0 4.3 5.3 1.3% 0.6% 0.8% 
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 5.0 3.8 29.8 0.7% 0.5% 4.2% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 108.4 145.7 167.2 14.4% 20.4% 23.7% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ - - 56.5 0.0% 0.0% 8.0% 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 0.2 0.6 1.2 0.0% 0.1% 0.2% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15.1 13.6 - 2.0% 1.9% - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 15.3 14.2 57.7 2.0% 2.0% 8.2% 
รวมหนีสิ้น 123.7 159.8 224.9 16.5% 22.4% 31.9% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว:หุ้นสามญั 285.9 306.1 225.0 38.1% 42.9% 31.9% 
เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น - - 4.6 0.0% 0.0% 0.7% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 92.0 111.4 111.4 12.3% 15.6% 15.8% 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินในตา่งประเทศ - - (14.2) 0.0% 0.0% -2.0% 
    กําไรสะสมจดัสรรแล้ว 
สํารองตามกฎหมาย 24.5 20.1 17.5 3.3% 2.8% 2.5% 
สํารองหุ้นทนุซือ้คืน - 39.6 39.6 0.0% 5.6% 5.6% 
    กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 207.1 103.7 99.5 27.6% 14.5% 14.1% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (13.3) (17.7) - -1.8% -2.5% 0.0% 
หกั หุ้นทนุซือ้คืน - (39.6) (39.6) 0.0% -5.6% -5.6% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 596.2 523.6 443.9 79.4% 73.5% 63.0% 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 30.5 29.4 35.9 4.1% 4.1% 5.1% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 626.8 553.1 479.7 83.5% 77.6% 68.1% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 750.5 712.9 704.6 100.0% 100.0% 100.0% 
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2553-2555 
 

งบกาํไรขาดทุนรวม (หน่วย: ล้านบาท) 2555 2554 2553 2555% 2554% 2553% 

รายได้             
รายได้จากการขาย และ บริการรับจ้าง 639.43  707.85  699.98  96.31% 98.99% 99.00% 
เงินปันผลรับ 0.03  0.01  -   0.01% 0.00% 0.00% 
รายได้อ่ืน 24.47  7.18  7.08  3.69% 1.00% 1.00% 

รวมรายได้ 663.94  715.04  707.06  100.00% 100.00% 100.00% 

ค่าใช้จ่าย             
ต้นทนุขาย และ บริการ 402.87  516.15  517.92  60.68% 72.18% 73.25% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 154.54  148.50  149.06  23.28% 20.77% 21.08% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย  7.75  7.74  5.74  1.17% 1.08% 0.81% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 146.79  140.76  143.32  22.11% 19.69% 20.27% 
ต้นทนุทางการเงิน 0.72  2.44  3.48  0.11% 0.34% 0.49% 

รวมค่าใช้จ่าย 558.13  667.08  670.46  84.06% 93.29% 94.82% 
สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 28.38  17.21  16.04  4.27% 2.41% 2.27% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ 134.19  65.17  52.63  20.21% 9.11% 7.44% 
ภาษีเงินได้ 24.89  18.33  15.69  3.75% 2.56% 2.22% 

กาํไรสาํหรับงวด 109.30  46.83  36.95  16.46% 6.55% 5.23% 

              
การแบ่งปันกําไร (ขาดทนุ)             
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 111.11  51.02  46.01  16.74% 7.14% 6.51% 
สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (1.81) (4.19) (9.07) -0.27% -0.59% -1.28% 

 
 
 
 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2553-2555 
 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 2555 2554 2553 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58.79 75.40 20.40 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (72.56) 7.78 (55.21) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (49.14) (28.89) 22.55 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินในตา่งประเทศเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (0.10) 6.75 (9.88) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (63.00) 61.04 (22.14) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 161.70 100.67 122.81 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 98.70 161.70 100.67 
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ตารางสรุปอตัราสวนทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2555 2554 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

      

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 3.35 2.37 1.98 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 2.81  1.92  1.45  

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.54 0.52 0.12 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 79 60 57 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 51 46 48 

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 83 90 76 

Cash Cycle (วนั) 47 16 29 

อัตราส่วนแสดงการทาํกาํไร 
 

      

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น (%) 37.7% 27.2% 26.2% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 19.3% 8.6% 7% 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไรสทุธิ เท่า 0.36  1.48  0.44  

อตัรากําไรสทุธิ (%) 16.0% 7.0% 6.4% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 18.6% 10.5% 11.4% 

อัตราส่วนประสทิธิภาพดาํเนินงาน 
 

      

สินทรัพย์หมนุเวียนตอ่สินทรัพย์รวม (เท่า) 48% 49% 47% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนตอ่สินทรัพย์รวม (เท่า) 52% 51% 53% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.8% 9.4% 8.2% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 29.1% 14.2% 12.6% 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ 
 

      

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.3 0.5 

 
หมายเหตุ 
อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่)/ รายได้รวมสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
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บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 

เสนอ  ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
  บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง่ประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั
และหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ  
 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
  ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ  รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่
 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ
แสดงความเหน็ตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
 ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการ
ดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 

 (นางสาวสลุลิต   อาดสวา่ง) 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7517 
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กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 
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 2555  2554  2555  2554

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 98,697,972.54    161,700,790.57  74,582,607.27    142,170,830.03  

เงินลงทุนชัว่คราว 7 53,864,896.58    252,500.00         53,360,949.01    252,500.00         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 152,376,643.82  117,390,327.44  143,389,371.29  113,589,015.00  

สินคา้คงเหลือ 9 57,416,030.33    65,840,281.57    51,904,413.94    60,591,493.75    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 617,585.50         604,883.61         197,262.76         163,407.25         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 362,973,128.77  345,788,783.19  323,434,604.27  316,767,246.03  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 79,045,673.65    62,666,088.67    35,784,300.00    35,784,300.00    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                -                105,436,492.41  111,248,190.13  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 10,000,000.00    -                10,000,000.00    -                

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 12 -                -                13,100,000.00    11,000,000.00    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13 268,083,909.02  272,271,120.62  205,111,336.00  205,101,412.41  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 5,654,627.34      6,613,231.86      5,427,367.05      6,315,971.59      

สิทธิการเช่า 15 17,265,946.97    18,137,500.89    -                -                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,479,466.48      7,428,676.07      5,713,866.02      5,707,268.15      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 387,529,623.46  367,116,618.11  380,573,361.48  375,157,142.28  

รวมสินทรัพย์ 750,502,752.23  712,905,401.30  704,007,965.75  691,924,388.31  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจําป 2555
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2555  2554  2555  2554

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 16 93,038,639.53    128,613,829.12  80,580,173.82    117,393,243.13  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 -                 7,536,000.00      -                 7,536,000.00      

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 19 341,710.78         1,487,839.55      341,710.78         1,487,839.55      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,010,268.08    4,278,552.26      10,010,268.08    4,278,552.26      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,026,605.87      3,773,343.13      4,734,213.58      2,880,156.98      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 108,417,224.26  145,689,564.06  95,666,366.26    133,575,791.92  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 19 237,343.72         579,054.52         237,343.72         579,054.52         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 15,081,428.03    13,576,166.94    14,286,796.11    13,045,475.94    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15,318,771.75    14,155,221.46    14,524,139.83    13,624,530.46    

รวมหน้ีสิน 123,735,996.01  159,844,785.52  110,190,506.09  147,200,322.38  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

รายงานประจําป 2555



70 � งบการเงิน

 2555  2554 2555  2554

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 286,817,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 286,817,400.00  286,817,400.00  

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 285,894,029 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 285,894,029.00  285,894,029.00  

หุ้นสามญั 306,076,629 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 306,076,629.00  306,076,629.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 92,020,440.57    111,416,500.00  92,020,440.57    111,416,500.00  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 24 24,500,218.86    20,147,030.51    24,500,218.86    20,147,030.51    

- สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 23 -                 39,578,659.43    -                 39,578,659.43    

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 207,131,481.94  103,677,821.16  186,507,815.22  107,102,081.42  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (13,328,842.28) (17,677,904.88) 4,894,956.01      (18,175.00)

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 596,217,328.09  563,218,735.22  593,817,459.66  584,302,725.36  

หกั หุ้นทุนซ้ือคืน 23 -                 (39,578,659.43) -                 (39,578,659.43)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 596,217,328.09  523,640,075.79  593,817,459.66  544,724,065.93  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,549,428.13    29,420,539.99    -                -                

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 626,766,756.22  553,060,615.78  593,817,459.66  544,724,065.93  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 750,502,752.23  712,905,401.30  704,007,965.75  691,924,388.31  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

รายงานประจําป 2555
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5 639,432,277.24  707,847,316.22 606,258,278.78  682,687,629.39  

เงินปันผลรับ 10 33,500.00           7,500.00            12,033,500.00    12,007,500.00    

รายไดอ่ื้น 5, 31 24,473,688.32    7,182,681.83     23,549,632.87    4,928,064.71      

รวมรายได้ 663,939,465.56  715,037,498.05 641,841,411.65  699,623,194.10 

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5 402,870,229.12  516,142,325.61 384,752,580.58  499,235,271.02  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,751,285.53      7,739,376.86 7,004,654.74      6,062,034.72      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 146,788,948.43  140,761,825.39 137,432,711.34  121,468,002.35  

ตน้ทุนทางการเงิน 717,498.37         2,440,706.73 695,208.37         2,426,156.54      

รวมค่าใชจ่้าย 558,127,961.45  667,084,234.59 529,885,155.03  629,191,464.63 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 28,379,584.98    17,214,057.78 -                  -                 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 134,191,089.09  65,167,321.24 111,956,256.62  70,431,729.47 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 24,892,489.55    18,333,259.05 24,892,489.55    18,331,119.19    

กาํไรสาํหรับปี 109,298,599.54  46,834,062.19 87,063,767.07    52,100,610.28 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 111,111,694.05  51,020,050.70 87,063,767.07    52,100,610.28    

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,813,094.51) (4,185,988.51) -                  -                 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 27

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.3886                0.1949 0.3045 0.1990                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจําป 2555
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรสาํหรับปี 109,298,599.54  46,834,062.19 87,063,767.07 52,100,610.28 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ (548,635.76) (5,631,738.75) -                -               

- กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 4,913,131.01      (18,175.00) 4,913,131.01 (18,175.00)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 113,663,094.79  41,184,148.44   91,976,898.08    52,082,435.28    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 115,460,756.65  47,510,197.68 -                -               

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,797,661.86) (6,326,049.24) -                -               

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

รายงานประจําป 2555
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ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ หุน้ทุนซื้อคืน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ที่ออกและ มลูค่าหุน้ ค่าหุน้ ยงัไม่ได้ รวม ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ -  สาํรองตามกฎหมาย - สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน จดัสรร ผลต่างจากการ กาํไร (ขาดทุน) บริษทัใหญ่

แปลงค่างบการเงิน ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจาก

ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง

มลูค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือตน้ปี 2554 225,004,047.00    111,416,500.00    4,640,400.00      17,542,000.00         39,578,659.43 86,682,078.02 (14,168,051.86) -                  (14,168,051.86) (39,578,659.43) 431,116,973.16 35,746,589.23 466,863,562.39 

หุน้สามญัเพิ่มขึ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 81,072,582.00      81,072,582.00     -                 81,072,582.00      

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 (4,640,400.00) (4,640,400.00) -                 (4,640,400.00)

สาํรองตามกฎหมาย 24 2,605,030.51           (2,605,030.51) -                 -                 -                 

เงินปันผลจ่าย 25 (31,419,277.05) (31,419,277.05) -                 (31,419,277.05)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 51,020,050.70      (3,491,678.02) (18,175.00) (3,509,853.02) 47,510,197.68     (6,326,049.24) 41,184,148.44 

ยอดคงเหลือปลายปี 2554 306,076,629.00    111,416,500.00    -                20,147,030.51         39,578,659.43         103,677,821.16    (17,659,729.88) (18,175.00) (17,677,904.88) (39,578,659.43) 523,640,075.79   29,420,539.99 553,060,615.78 

ลดทุนที่ชาํระแลว้โดยการตดัหุน้ทุนซื้อคืน 22 (20,182,600.00) (19,396,059.43) 39,578,659.43      -                 -                 -                 

โอนกลบักาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุน้ทุนซื้อคืน 23 (39,578,659.43) 39,578,659.43 -                 -                 -                 

เงินรับค่าหุน้จากการเพิ่มทุน -                 2,926,550.00       2,926,550.00 

สาํรองตามกฎหมาย 24 4,353,188.35           (4,353,188.35) -                 -                 -                 

เงินปันผลจ่าย 25 (42,883,504.35) (42,883,504.35) -                 (42,883,504.35)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 111,111,694.05    (564,068.41) 4,913,131.01         4,349,062.60 115,460,756.65   (1,797,661.86) 113,663,094.79 

ยอดคงเหลือปลายปี 2555 285,894,029.00    92,020,440.57      -                24,500,218.86         -                     207,131,481.94    (18,223,798.29) 4,894,956.01         (13,328,842.28) -               596,217,328.09   30,549,428.13     626,766,756.22    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

บาท

บริษัท อซีึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

รายงานประจําป 2555
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ องคป์ระกอบอื่นของ หุ้นทุนซื้อคืน รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น ค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ชาํระแลว้  - สาํรองตามกฎหมาย - สาํรองหุ้นทุนซื้อคืน จดัสรร กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิด

ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ มูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือตน้ปี 2554 225,004,047.00    111,416,500.00    4,640,400.00        17,542,000.00          39,578,659.43         89,025,778.70      -                          (39,578,659.43) 447,628,725.70      

หุ้นสามญัเพิ่มขึ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 81,072,582.00      81,072,582.00        

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 (4,640,400.00) (4,640,400.00)

สาํรองตามกฎหมาย 24 2,605,030.51            (2,605,030.51) -                   

เงินปันผลจ่าย 25 (31,419,277.05) (31,419,277.05)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 52,100,610.28      (18,175.00) 52,082,435.28        

ยอดคงเหลือปลายปี 2554 306,076,629.00    111,416,500.00    -                 20,147,030.51          39,578,659.43         107,102,081.42    (18,175.00) (39,578,659.43) 544,724,065.93      

ลดทุนที่ชาํระแลว้โดยการตดัหุ้นทุนซื้อคืน 22 (20,182,600.00) (19,396,059.43) 39,578,659.43      -                   

โอนกลบักาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุ้นทุนซื้อคืน 23 (39,578,659.43) 39,578,659.43        -                   

สาํรองตามกฎหมาย 24 4,353,188.35            (4,353,188.35)

เงินปันผลจ่าย 25 (42,883,504.35) (42,883,504.35)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 87,063,767.07      4,913,131.01                91,976,898.08        

ยอดคงเหลือปลายปี 2555 285,894,029.00    92,020,440.57      -                 24,500,218.86          -                    186,507,815.22    4,894,956.01                -                   593,817,459.66      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อซีึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บาท

กาํไรสะสม
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 109,298,599.54  46,834,062.19    87,063,767.07    52,100,610.28    

รายการปรับปรุงกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (883,429.57) 2,763,697.38      (883,429.57) 2,763,697.38      

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (35,000.00) (55,000.00) (35,000.00) (55,000.00)

หน้ีสูญ 39,876.00           435,110.00         -                -                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,543,728.83    33,845,267.69    23,976,739.31    24,694,207.85    

ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง (โอนกลบัรายการ) (351,685.26) (30,101.10) (351,685.26) (30,101.10)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                10,692,647.72    1,654,692.07      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,755,261.09      1,630,296.94      1,491,320.17      1,387,639.94      

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร (265,482.25) (363,168.06) (655,335.50) (961,348.00)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (28,379,584.98) (17,214,057.78) -                -                

เงินปันผลรับ (33,500.00) (7,500.00) (12,033,500.00) (12,007,500.00)

ดอกเบ้ียรับ (1,330,779.73) (1,378,842.65) (1,220,373.93) (1,556,074.22)

ดอกเบ้ียจ่าย 156,512.96         1,940,240.06      156,512.96         1,937,787.87      

ภาษีเงินได้ 24,892,489.55    18,333,259.05    24,892,489.55    18,331,119.19    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 137,407,006.18  86,733,263.72    133,094,152.52  88,259,731.26    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (503,947.57) 1,905,000.00      -                -                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (34,894,863.81) 2,156,874.87      (29,659,476.67) 1,643,994.22 

สินคา้คงเหลือ 8,775,936.50      3,887,998.81      9,038,765.07      1,986,455.24      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (12,701.89) 8,041,558.69      (33,855.51) 560,806.39 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (50,790.41) (1,668,135.02) (6,597.87) (1,400.00)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,005,963.94) (8,183,818.78) (36,813,069.31) (6,204,196.74)

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,253,262.74      705,469.47         1,854,056.60      481,242.58 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 76,967,937.80    93,578,211.76 77,473,974.83    86,726,632.95 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจําป 2555
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2555 2554 2555 2554
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,234,451.16      1,452,354.98      1,114,494.31      1,575,761.22      
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (250,000.00) (265,000.00) (250,000.00) (265,000.00)
จ่ายภาษีเงินได้ (19,160,773.73) (19,370,566.38) (19,160,773.73) (19,368,426.52)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 58,791,615.23    75,395,000.36    59,177,695.41    68,668,967.65    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (47,311,888.43) 26,965,627.62    (47,311,888.43) 26,965,627.62    
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                (4,880,950.00) -                
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (10,000,000.00) -                (10,000,000.00) -                
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                -                (2,100,000.00) (2,500,000.00)
เงินสดรับเงินปันผล 12,033,500.00    12,007,500.00    12,033,500.00    12,007,500.00    
เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (33,534,708.24) (32,084,155.77) (26,139,696.64) (20,692,466.17)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร 6,477,486.27      1,045,100.66      3,916,473.78      1,013,650.66      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (219,500.00) (157,500.00) (219,500.00) -                
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (72,555,110.40) 7,776,572.51  (74,702,061.29) 16,794,312.11    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,536,000.00) (69,040,000.00) (7,536,000.00) (69,040,000.00)
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (1,487,839.57) (2,921,389.31) (1,487,839.57) (2,793,979.72)
เงินสดรับค่าหุน้สามญั 2,926,550.00      -                -                -                
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                76,432,182.00    -                76,432,182.00    
เงินสดจ่ายปันผล (42,883,504.35) (31,419,277.05) (42,883,504.35) (31,419,277.05)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (156,512.96) (1,940,240.06) (156,512.96) (1,937,787.87)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (49,137,306.88) (28,888,724.42) (52,063,856.88) (28,758,862.64)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพิ่มข้ึน (ลดลง) (102,015.98) 6,752,779.05      -                -                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (63,002,818.03) 61,035,627.50    (67,588,222.76) 56,704,417.12    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 161,700,790.57  100,665,163.07  142,170,830.03  85,466,412.91    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 98,697,972.54    161,700,790.57  74,582,607.27    142,170,830.03  

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด

บริษทัซ้ือยานพาหนะโดยการทาํสญัญาเช่าซ้ือ -                1,013,400.00      -                1,013,400.00      

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

รายงานประจําป 2555
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รายงานประจําป 2555 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยก์บักระทรวง
  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 แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
 (ข) ลกัษณะธุรกิจและผูถื้อหุน้ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสีอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบด้วยสีพ่น

ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์หมึกพิมพอ์อฟเซท และสีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนคิดเป็นอตัราร้อยละ 45.40 และ 47.50 ตามลาํดบั (ซ่ึงบริษทั เอกแสง โฮล
ด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้โดยตระกลูเอกแสงกุลอตัราร้อยละ 100) และถือหุน้ในนามบุคคลตระกลูเอกแสง
กุลรวมอีกอตัราร้อยละ 7.87 และ 8.32 ตามลาํดบั รวมเป็นอตัราส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 53.27 
และ 55.82 ตามลาํดบั 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ
และการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตามแบบกาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชน
จํากัด  ท่ีกําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 
 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

      อตัราร้อยละของการถือหุน้ 
ช่ือบริษทัยอ่ย  ลกัษณะธุรกิจ  จดัตั้งข้ึนในประเทศ  2555  2554  

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  อยูร่ะหวา่งการกาํหนดนโยบายการ
ดาํเนินธุรกิจ 

 ไทย  99.98  99.98 

บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั  ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม  เวยีดนาม  62.00  62.00 
บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์  
    คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

 จาํหน่ายและใหบ้ริการเคร่ืองกรองนํ้า 
เคร่ืองผลิตนํ้าด่ืม และเคร่ืองกรองอากาศ  

 ไทย  60.00  60.00 
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   งบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน หรืออตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนสําหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
แปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ” ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

 
  2.2.2 บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือ สาํหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
  2.2.3 รายการบญัชีระหว่างกันของบริษทักับบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัรายการออกจาก      

งบการเงินรวมแลว้ 
 
  2.2.4 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั

หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 
3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
  สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ 
   บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้ง เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้เสร็จตามงวดในสญัญา 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดค่้าเช่าและบริการตามระยะเวลาของสัญญาเช่าและบริการ 
  และตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินปันผลรับเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาและรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ           
คํ้าประกนั 

 
 3.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนโดยประมาณ

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ผลขาดทุนโดยประมาณน้ีกาํหนดข้ึนจากการ
พิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั 
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 3.4 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 บริษัทแสดงในราคาทุนโดยใช้วิธีการคาํนวณด้วยราคาต้นทุนมาตรฐาน ซ่ึงได้ปรับให้
ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตามเกณฑถ์วัเฉล่ียเคล่ือนท่ี  

   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงแสดงในราคาทุนโดยใชว้ิธีราคาเจาะจง 
 ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้
อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้รวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิต
ตามปกติ 
 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการขายสินคา้นั้น 

 
 3.5 เงินลงทุน 
  เงินลงทุนในและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นรายการต่างหากในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึก
เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 
 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด 
 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 บริษทัร่วม หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึง
โดยทัว่ไป แลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน
งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมหมดไป 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัน้ี 

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

 บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจาก

กนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
  บริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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 3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สิทธิบตัรทางเทคนิค แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็น
ระยะเวลา 5 - 10 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 

 
 3.8 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายขุองสญัญาเช่า 
 

 3.9 สญัญาเช่าซ้ือ 
 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซ้ือดว้ยราคายติุธรรมของยานพาหนะ 
ท่ีเช่าซ้ือ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าซ้ือในอนาคต (หกัส่วนท่ี
เป็นดอกเบ้ีย) เป็นหน้ีสิน บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจ่ายดอกเบ้ียเช่าซ้ือ โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

 3.10 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
   สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสญัญา 

 
 3.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน  

   กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 
 
 3.12 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
   ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจดัการของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ หน้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณไว ้
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 3.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินกองทุนประกนัสงัคม และ

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
ซ่ึงจะบนัทึกรายการในงบการเงินเม่ือมีการใชสิ้ทธิ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

 บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
 บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 
 3.14 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

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

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 3.15 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย  ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะ
ถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่าย มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  

 
 3.16 หุน้ทุนซ้ือคืน 

หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบดุลดว้ยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัจะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน
บริษทัจะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนใหห้มดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ป
หกัจากบญัชีกาํไรสะสม  

 
 3.17 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณข้ึนจากกาํไรสาํหรับปีปรับปรุง

ดว้ยรายการท่ีกาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากร 
   บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของ

ประเทศนั้น 
 
4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกระหว่างปีและยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

  เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556  

  ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินเม่ือนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย    
 - บริษทั  นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัถือหุน้ 99.98% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
 - บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั   บริษทัถือหุน้ 62% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
 - บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  บริษทัถือหุน้ 60% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทัร่วม   
 - บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั  บริษทัถือหุน้ 40% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 - บริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั   ถือหุน้ในบริษทั 45.40 % 
 - บริษทั อุไรพาณิชย ์จาํกดั   ถือหุน้ 30% ในบริษทัยอ่ย 
 - บริษทั มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั  ถือหุน้ 15% ในบริษทัร่วม 

 
การกาํหนดนโยบายราคา   
ค่าขายสินคา้ - ใชว้ิธีราคาทุนบวกอตัรากาํไรส่วนเพิ่ม เน่ืองจาก บริษทัขาย

สินคา้ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่าย 
สินคา้ของบริษทัเพียงรายเดียวตามขอ้ตกลงทางการคา้กบั
เจา้ของสูตรการผลิต บริษทัจึงไม่สามารถเทียบเคียงกบัราคา
ตลาดได ้ ทั้งน้ีบริษทัมีอิสระในการกาํหนดอตัรากาํไรส่วน
เพิ่ม โดยพิจารณาตามนโยบายราคาและภาวะตลาดควบคู่กนั 

ค่าเช่าและบริการรับ - ค่าเช่าโกดงัเก็บสินคา้และค่าเช่าสํานักงานคิดเป็นรายเดือน
ตามสัญญาตามพ้ืนท่ี ท่ีใชแ้ต่ละบริษทัโดยประมาณค่าเช่า 
11,520 - 432,640 บาทต่อเดือน 

ดอกเบ้ียรับ - คิดในอตัรา MLR-1.25% และ MLR-1.5% ต่อปี 
ค่าซ้ือสินคา้ - ใชว้ิธีราคาตลาด ยกเวน้ค่าซ้ือวตัถุดิบเฉพาะใชร้าคาท่ีตกลง

กนัล่วงหนา้ 
ค่าเช่าจ่าย - ค่าเช่าสํานักงานและโกดงัเก็บสินคา้คิดเป็นรายเดือนเดือน

ละ 32,100 - 298,760 บาทตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - วตัถุดิบเพื่อการวิจยัและพฒันา คิดตามราคาตลาด 
ค่าซ้ือทรัพยสิ์นใหเ้ช่า - ใช้วิธีราคาตามบัญชี ร่วมกับการตกลงร่วมกันของฝ่าย

บริหาร 
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  บริษทัมีรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

รายการในงบกาํไรขาดทุน        

บริษทัยอ่ย        

ค่าขายสินคา้        

บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั -  -  -  631,944.42 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ        

 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - -  16,471.50  53,965.37 

รายไดอ่ื้น        

 บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั - -  696,031.00  1,189,178.46 

 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - -  724,868.06  545,091.17 

  - -  1,420,899.06  1,734,269.63 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - -  232,570.16  290,237.45 

        

บริษทัร่วม        

ค่าขายสินคา้        

 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 234,508.00  196,681.89  234,508.00  196,681.89 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ        

 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 10,751,187.31  9,552,370.53  10,751,187.31  9,552,370.53 

ค่าซ้ือสินคา้        

บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 736,673.00  350,760.00  736,673.00  350,760.00 

        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ค่าเช่าและค่าบริการรับ        

 บริษทั มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 267,571.00  221,888.00  267,571.00  221,888.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

 บริษทั เอกแสง โฮลด้ิง จาํกดั 5,295,130.00  5,273,800.00  5,295,130.00  5,273,800.00 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
  บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

ยอดคงเหลือท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษทัยอ่ย        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        
 บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั -  -  803,399.00  1,210,332.74 
 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  63,376.38  74,372.27 
  -  -  866,775.38  1,284,705.01 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั ไบร์ท บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  1,401.87  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        
บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  -  80,550.00 

        
บริษทัร่วม        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         
บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 1,055,270.67  2,354,700.72  1,055,270.67  2,354,700.72 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 68,160.07  178,561.60  68,160.07  178,561.60 
        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         
 บริษทั มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 20,599.64  17,552.28  20,599.64  17,552.28 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูป
อ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,898,596.62  28,428,463.28  35,269,981.12  26,795,081.00 
ผลประโยชน์หลงัจากออกจากงาน 504,967.00  474,614.00  379,328.00  354,587.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 8,902.00  8,025.00  6,105.00  5,392.00 

 รวม 36,412,465.62  28,911,102.28  35,655,414.12  27,155,060.00 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
เงินสด 289,249.15  240,949.47  177,944.85  138,996.95 
เชค็ในมือ 4,975,228.33  -  4,975,228.33  - 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 34,028,166.81  45,192,178.43  34,039,221.33  45,069,836.14 
เงินฝากธนาคาร - สะสมทรัพย ์ 59,405,328.25  116,267,662.67  35,390,212.76  96,961,996.94 

          รวม 98,697,972.54  161,700,790.57  74,582,607.27  142,170,830.03 

 
7. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนชัว่คราว        
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้        
  เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 500,000.00  503,947.57  -  - 

 500,000.00  503,947.57  -  - 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย        
  เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 30,000,000.00  30,409,949.01  -  - 
  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 18,465,993.00  22,951,000.00  270,675.00  252,500.00 

 48,465,993.00  53,360,949.01  270,675.00  252,500.00 

    รวม 48,965,993.00  53,864,896.58  270,675.00  252,500.00 

เงินลงทุนระยาวอ่ืน        
 สลากออมทรัพย ์        
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร        
   (ดอกเบ้ียครบกาํหนดหน่วยละ 22.50 บาท ครบกาํหนด 20/07/2558) 5,000,000.00  5,000,000.00  -  - 
  ธนาคารออมสิน        
   (ดอกเบ้ียครบกาํหนดหน่วยละ 3.50 บาท ครบกาํหนด 02/07/2558) 5,000,000.00  5,000,000.00  -  - 

    รวม 10,000,000.00  10,000,000.00  -  - 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่คราว        
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย        
  เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 30,000,000.00  30,409,949.01  -  - 
  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 18,465,993.00  22,951,000.00  270,675.00  252,500.00 
    รวม 48,465,993.00  53,360,949.01  270,675.00  252,500.00 

เงินลงทุนระยาวอ่ืน        
 สลากออมทรัพย ์        
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร        
   (ดอกเบ้ียครบกาํหนดหน่วยละ 22.50 บาท ครบกาํหนด 20/07/2558) 5,000,000.00  5,000,000.00  -  - 
  ธนาคารออมสิน        
   (ดอกเบ้ียครบกาํหนดหน่วยละ 3.50 บาท ครบกาํหนด 02/07/2558) 5,000,000.00  5,000,000.00  -  - 
    รวม 10,000,000.00  10,000,000.00  -  - 

 
8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคา้งชาํระ        
ตัว๋เงินรับการคา้        
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,762,005.51  1,225,995.39  3,762,005.51  1,225,995.39 
ลูกหน้ีการคา้        
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 93,513,276.13  73,174,300.90  86,906,384.23  70,623,640.64 
 เกินกาํหนดชาํระ 0 - 90 วนั 26,227,469.81  31,089,204.70  26,027,860.47  30,580,916.11 
 เกินกาํหนดชาํระ 91 - 180 วนั 979,134.18  613,157.77  921,474.18  579,429.44 
 เกินกาํหนดชาํระ 181 - 360 วนั 326,916.46  1,940.00  242,527.46  - 
 เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 361 วนั ข้ึนไป 365,950.03  415,140.03  363,950.03  398,950.03 
   รวม 125,174,752.12  106,519,738.79  118,224,201.88  103,408,931.61 
 หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (363,950.03)  (398,950.03)  (363,950.03)  (398,950.03) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 124,810,802.09  106,120,788.76  117,860,251.85  103,009,981.58 
ลูกหน้ีอ่ืน        
 รายไดค้า้งรับ 7,732,713.34  5,142,193.56  7,796,089.72  5,141,893.56 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,444,718.16  2,920,837.11  2,269,593.96  1,895,422.24 
 เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 12,842,856.11  -  12,842,856.11  - 
 อ่ืนๆ 4,545,554.12  3,206,508.01  2,620,579.65  3,541,717.62 
   รวม 27,565,841.73  11,269,538.68  25,529,119.44  10,579,033.42 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 152,376,643.82  117,390,327.44  143,389,371.29  113,589,015.00 



 
89  งบการเงิน 

 

รายงานประจําป 2555 
 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
9. สินค้าคงเหลอื 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย      

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
สินคา้สาํเร็จรูป 15,614,524.91  13,970,157.85  11,823,464.06  10,270,178.93 
สินคา้ระหวา่งผลิต 132,636.59  482,516.75  115,884.40  482,516.75 
วตัถุดิบ 38,473,960.21  48,756,866.90  38,082,957.23  48,502,764.33 
วสัดุส้ินเปลือง 2,181,293.14  2,219,812.21  868,492.77  925,105.88 
ภาชนะบรรจุ 1,087,512.06  836,509.70  1,087,512.06  836,509.70 
      รวม 57,489,926.91  66,265,863.41  51,978,310.52  61,017,075.59 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ (73,896.58)  (425,581.84)  (73,896.58)  (425,581.84) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 57,416,030.33  65,840,281.57  51,904,413.94  60,591,493.75 

 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

และ 2554 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554 
ยอดคงเหลือตน้ปี 425,581.84  455,682.94 
ตั้งเพิ่มสาํหรับปี 70,035.52  - 
ลดลงสาํหรับปี (421,720.78)  (30,101.10) 
ยอดคงเหลือปลายปี 73,896.58  425,581.84 

 
10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวน    มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย   ราคาทุน   เงินปันผล 

 หุน้ท่ีถือ  % ถือหุน้  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม                
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 120,000  40  79,045,673.65  62,666,088.67  35,784,300.00  35,784,300.00  12,000,000.00  12,000,000.00 

 
บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวนเงิน 28.38 ลา้นบาท และ 17.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั คาํนวณ
ข้ึนโดยถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่าว 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
  บาท 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ   % ถือหุน้ ราคาทุน  

 2555  2554  2555  2554 2555  2554 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 19,996  19,996  99.98  99.98  9,152,120.00  9,152,120.00 

บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั 2,790 2,480  62.00  62.00  90,323,809.80  85,442,859.80 

บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์            

   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 21,000 21,000  60.00  60.00  21,000,000.00  21,000,000.00 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน            

 - บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั         (4,539,437.39)  (4,346,789.67) 

 - บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั        (10,500,000.00)  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         105,436,492.41  111,248,190.13 

 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

งบการเงินของบริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมโดยมียอดสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นจาํนวนเงิน 4.66 ลา้นบาท และ 4.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีขาดทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวนเงิน 0.19 ลา้นบาท และ 1.66  ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั อยู่ระหว่างการกาํหนดนโยบายการ
ดาํเนินธุรกิจ ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน ณ 
ปัจจุบนัของบริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั 
   เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2555 บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 500,000 ดอล

ล่าร์สหรัฐฯ ประกอบดว้ยหุน้สามญั 500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยเรียกชาํระค่าหุน้แลว้ใน
อตัราร้อยละ 50 บริษทัจึงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวเป็นจาํนวน 310 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 4.88 ลา้นบาท ซ่ึง
ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เท่าเดิม 
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รายงานประจําป 2555 
 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
งบการเงินของบริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมโดยมียอดสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นจาํนวนเงิน 101.86 ลา้นบาท และ 92.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีกาํไร 
(ขาดทุน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวนเงิน 2.69 ลา้นบาท และ (3.51) ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในต่างประเทศ 

 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

งบการเงินของบริษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมโดยมียอด
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นจาํนวนเงิน 16.57 ลา้นบาท และ 20.96 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และมีขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวนเงิน 7.09 ลา้นบาท และ 7.13 
ลา้นบาท ตามลาํดบั  

เน่ืองจากบริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้
ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง ดงันั้น บริษทัจึงไดพ้ิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวนเงิน 10.50 ลา้นบาท  

 
12. เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 บาท 
 2555  2554 
เงินใหกู้ย้มืคงเหลือตน้ปี 11,000,000.00  8,500,000.00 
บวก กูเ้พิ่มระหวา่งปี 2,100,000.00  2,500,000.00 
หกั   ชาํระคืนระหวา่งปี -  - 
เงินใหกู้ย้มืคงเหลือปลายปี 13,100,000.00  11,000,000.00 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 
13.10 ลา้นบาท และ 11.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีระยะเวลาจ่ายชาํระคืน 6 ปี อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 - 2 MLR - 
1.50% ต่อปี และปีท่ี 3 - 6 MLR - 1.25% ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 - 6 MLR -1.25% ต่อปีโดยเร่ิมชาํระ
เงินตน้คืนในเดือนท่ี 31 ส่วนดอกเบ้ียชาํระทุกเดือนจนกวา่จะชาํระเงินตน้เสร็จ 
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รายงานประจําป 2555 
 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 54      ณ 31 ธ.ค. 55 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 46,419,827.10  -  -  46,419,827.10 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 201,952,776.23  393,581.48  (247,600.00)  202,098,757.71 
อาคารใหเ้ช่า 20,911,875.57  -  -  20,911,875.57 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 95,862,861.53  19,527,088.93  (11,534.05)  115,378,416.41 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 20,068,678.87  522,035.65  -  20,590,714.52 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 4,063,224.03  761,214.49  -  4,824,438.52 
เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 18,534,924.61  899,533.73  -  19,434,458.34 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 25,991,079.00  1,476,800.65  (1,788,913.64)  25,678,966.01 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 16,232,037.61  451,358.52  (195,211.60)  16,488,184.53 
ยานพาหนะ 49,578,144.12  10,990,431.30  (9,562,651.15)  51,005,924.27 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 6,812,949.62  10,668,077.94  (14,313,425.15)  3,167,602.41 

     รวม 506,428,378.29  45,690,122.69  (26,119,335.59)  525,999,165.39 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 48,978,747.28  10,194,572.25  (212,421.16)  58,960,898.37 
อาคารใหเ้ช่า 8,070,187.99  770,661.04  -  8,840,849.03 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 73,657,849.12  8,140,746.29  (11,281.73)  81,787,313.68 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 15,714,157.36  1,105,655.30  -  16,819,812.66 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 2,865,596.04  676,033.87  -  3,541,629.91 
เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 8,070,449.86  3,657,087.39  -  11,727,537.25 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 19,347,128.20  2,450,713.07  (1,279,485.00)  20,518,356.27 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 13,903,891.31  1,634,395.59  (194,920.34)  15,343,366.56 
ยานพาหนะ 31,669,997.66  1,947,299.51  (5,484,583.24)  28,132,713.93 

     รวม 222,278,004.82  30,577,164.31  (7,182,691.47)  245,672,477.66 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,879,252.85)      (12,242,778.71) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 272,271,120.62      268,083,909.02 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 53      ณ 31 ธ.ค. 54 

ราคาทุน        

ท่ีดิน 46,419,827.10  -  -  46,419,827.10 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 199,037,621.07  2,934,563.16  (19,408.00)  201,952,776.23 

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

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 81,959,958.22  16,035,882.69  (2,132,979.38)  95,862,861.53 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 17,022,711.05  3,075,567.82  (29,600.00)  20,068,678.87 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 3,881,892.30  181,331.73  -  4,063,224.03 

เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 17,992,676.39  1,568,848.22  (1,026,600.00)  18,534,924.61 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 24,418,078.17  2,536,115.83  (963,115.00)  25,991,079.00 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 16,132,446.11  161,800.70  (62,209.20)  16,232,037.61 

ยานพาหนะ 46,495,302.27  4,120,979.21  (1,038,137.36)  49,578,144.12 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 3,482,884.78  13,781,364.99  (10,451,300.15)  6,812,949.62 

     รวม 477,755,273.03  44,396,454.35  (15,723,349.09)  506,428,378.29 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 38,821,956.16  10,172,200.15  (15,409.03)  48,978,747.28 

อาคารใหเ้ช่า 7,031,457.96  1,038,730.03  -  8,070,187.99 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 68,704,916.91  7,083,398.67  (2,130,466.46)  73,657,849.12 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 14,148,360.69  1,595,395.67  (29,599.00)  15,714,157.36 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 2,163,436.74  702,159.30  -  2,865,596.04 

เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 4,812,553.80  3,682,690.30  (424,794.24)  8,070,449.86 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,222,580.56  3,043,028.18  (918,480.54)  19,347,128.20 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 11,419,887.80  2,545,052.40  (61,048.89)  13,903,891.31 

ยานพาหนะ 30,606,625.81  2,073,690.03  (1,010,318.18)  31,669,997.66 

     รวม 194,931,776.43  31,936,344.73  (4,590,116.34)  222,278,004.82 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (200,092.64)      (11,879,252.85) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 282,623,403.96      272,271,120.62 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 54      ณ 31 ธ.ค. 55 

ราคาทุน        

ท่ีดิน 46,419,827.10  -  -  46,419,827.10 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 146,719,418.70  393,581.48  (247,600.00)  146,865,400.18 

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

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 88,279,271.79  13,945,997.40  (11,534.05)  102,213,735.14 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 17,353,807.04  497,289.56  -  17,851,096.60 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 4,063,224.03  761,214.49  -  4,824,438.52 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 21,157,016.55  1,106,386.05  (773,662.59)  21,489,740.01 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 16,057,257.92  451,358.52  (193,511.60)  16,315,104.84 

ยานพาหนะ 35,913,650.06  12,579,216.35  (7,422,651.15)  41,070,215.26 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 6,762,949.62 10,561,027.94  (14,156,375.15)  3,167,602.41 

     รวม 403,638,298.38  40,296,071.79  (22,805,334.54)  421,129,035.63 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 47,354,236.76  8,570,061.73  (212,421.16)  55,711,877.33 

อาคารใหเ้ช่า 8,070,187.99  770,661.04  -  8,840,849.03 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 72,979,099.17  7,063,950.27  (11,281.73)  80,031,767.71 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 15,329,214.30  801,493.08  -  16,130,707.38 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 2,865,596.04  676,033.87  -  3,541,629.91 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,206,918.05  1,702,444.62  (766,415.25)  18,142,947.42 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 13,737,823.77  1,627,138.09  (193,502.60)  15,171,459.26 

ยานพาหนะ 20,993,809.89  1,656,852.07  (4,204,200.37)  18,446,461.59 

     รวม 198,536,885.97  22,868,634.77  (5,387,821.11)  216,017,699.63 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 205,101,412.41      205,111,336.00 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 53      ณ 31 ธ.ค. 54 

ราคาทุน        

ท่ีดิน 46,419,827.10  -  -  46,419,827.10 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 143,804,263.54  2,934,563.16  (19,408.00)  146,719,418.70 

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

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 81,959,958.22  8,452,292.95  (2,132,979.38)  88,279,271.79 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 16,729,026.84  654,380.20  (29,600.00)  17,353,807.04 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 3,881,892.30  181,331.73  -  4,063,224.03 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 20,153,523.96  1,966,607.59  (963,115.00)  21,157,016.55 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 15,936,146.42  161,800.70  (40,689.20)  16,057,257.92 

ยานพาหนะ 32,839,579.24  4,074,825.00  (1,000,754.18)  35,913,650.06 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 3,482,884.78 13,731,364.99  (10,451,300.15)  6,762,949.62 

     รวม 386,118,977.97  32,157,166.32  (14,637,845.91)  403,638,298.38 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 38,821,956.16  8,547,689.63  (15,409.03)  47,354,236.76 

อาคารใหเ้ช่า 7,031,457.96  1,038,730.03  -  8,070,187.99 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 68,704,916.91  6,404,648.72  (2,130,466.46)  72,979,099.17 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 14,064,423.69  1,294,389.61  (29,599.00)  15,329,214.30 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 2,163,436.74  702,159.30  -  2,865,596.04 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 15,950,691.28  2,174,707.31  (918,480.54)  17,206,918.05 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 11,241,140.76  2,536,218.90  (39,535.89)  13,737,823.77 

ยานพาหนะ 21,066,620.99  927,941.08  (1,000,752.18)  20,993,809.89 

     รวม 179,044,644.49  23,626,484.58  (4,134,243.10)  198,536,885.97 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 207,074,333.48      205,101,412.41 

 
  บริษทัไดใ้ห้บริษทัร่วมแห่งหน่ึงเช่าอาคารเพื่อทาํการผลิตและเก็บสินคา้ ซ่ึงอาคารให้เช่ามีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวนเงิน 12.29 ลา้นบาท และ 12.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั สัญญา
มีระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 และบริษทัไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 0.43 ลา้นบาท 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมียานพาหนะอยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าซ้ือมูลค่าตามบญัชีรวม 

1.49 ลา้นบาท และ 9.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้

งานอยู ่ มีราคาทุนจาํนวนเงิน 129.60 ลา้นบาท และ 93.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินรวม และ
จาํนวนเงิน 125.04 ลา้นบาท และ 88.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีเง่ือนไขของสัญญาเงินกูว้งเงิน 100.00 ลา้นบาท (ตาม
หมายเหตุ 18) กาํหนดไวไ้ม่ให้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารโรงงานและสาํนกังานใหญ่ และเคร่ืองจกัร
ของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ  

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 54      ณ 31 ธ.ค. 55 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,937,550.00  219,500.00  -  10,157,050.00 
 รวม 18,747,712.83  219,500.00  -  18,967,212.83 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,730,633.45  56,074.62  -  8,786,708.07 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,403,847.52  1,122,029.90  -  4,525,877.42 
 รวม 12,134,480.97  1,178,104.52  -  13,312,585.49 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,613,231.86      5,654,627.34 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 53      ณ 31 ธ.ค. 54 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,587,550.00  350,000.00  -  9,937,550.00 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 192,500.00  157,500.00  (350,000.00)  - 
 รวม 18,590,212.83  507,500.00  (350,000.00)  18,747,712.83 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,674,558.86  56,074.59  -  8,730,633.45 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,339,459.11  1,064,388.41  -  3,403,847.52 
 รวม 11,014,017.97  1,120,463.00  -  12,134,480.97 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,576,194.86      6,613,231.86 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 54      ณ 31 ธ.ค. 55 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,587,550.00  219,500.00  -  9,807,050.00 
 รวม 18,397,712.83  219,500.00  -  18,617,212.83 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,730,633.45  56,074.62  -  8,786,708.07 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,351,107.79  1,052,029.92  -  4,403,137.71 
 รวม 12,081,741.24  1,108,104.54  -  13,189,845.78 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,315,971.59      5,427,367.05 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 53      ณ 31 ธ.ค. 54 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,587,550.00  -  -  9,587,550.00 
 รวม 18,397,712.83  -  -  18,397,712.83 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,674,558.86  56,074.59  -  8,730,633.45 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,339,459.11  1,011,648.68  -  3,351,107.79 
 รวม 11,014,017.97  1,067,723.27  -  12,081,741.24 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,383,694.86      6,315,971.59 

 
15. สิทธิการเช่า  
  สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 54      ณ 31 ธ.ค. 55 
ราคาทุน        
สิทธิการเช่า - ท่ีดิน 27,990,331.00  -  -  27,990,331.00 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 3,285,249.92  788,460.00  -  4,073,709.92 
 24,705,081.08  788,460.00  -  23,916,621.08 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,567,580.19)      (6,650,674.11) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 18,137,500.89      17,265,946.97 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 53      ณ 31 ธ.ค. 54 
ราคาทุน        
สิทธิการเช่า - ท่ีดิน 27,990,331.00  -  -  27,990,331.00 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 2,496,789.96  788,459.96  -  3,285,249.92 
 25,493,541.04  788,459.96  -  24,705,081.08 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,862,222.60)      (6,567,580.19) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 19,631,318.44      18,137,500.89 

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

 
16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 
เจา้หน้ีการคา้ 76,115,191.20  113,462,922.78  75,754,838.51  113,035,886.71 
เจา้หน้ีอ่ืน        
 รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,542,231.43  1,285,519.12  -  - 
 เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 9,146,952.69  9,716,178.34  -  - 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,809,368.31  3,685,356.08  4,504,955.37  3,974,236.66 
 อ่ืนๆ 424,895.90  463,852.80  320,379.94  383,119.76 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 93,038,639.53  128,613,829.12  80,580,173.82  117,393,243.13 

 
17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นรวม 335.00 ลา้นบาท กบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศส่ีแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี 60.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี วงเงินกูใ้น
รูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี วงเงินสัญญาคํ้าประกนั 5.00 ลา้นบาท 
วงเงิน L/C และ T/R 110.00 ลา้นบาท และวงเงิน Forward Contract 60.00 ลา้นบาท และ 1.50 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ซ่ึงวงเงินดงักล่าวปลอดภาระคํ้าประกนั และยงัไม่มีการเบิกใชเ้งินกูด้งักล่าว 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นรวม 230.00 ลา้นบาท กบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศสามแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี 55.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี วงเงินกู้
ในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน 100.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี วงเงินสัญญาคํ้าประกนั 5.00 ลา้น
บาท วงเงิน L/C และ T/R 60.00 ลา้นบาท และวงเงิน Forward Contract 10.00 ลา้นบาท และ 1.50 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงวงเงินดงักล่าวปลอดภาระคํ้าประกนั และยงัไม่มีการเบิกใชเ้งินกูด้งักล่าว 

 
18. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  7,536,000.00 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  (7,536,000.00) 
     สุทธิ -  - 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศจาํนวน

เงิน 7.54 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร
ในประเทศเวียดนาม วงเงินกูจ้าํนวน 100.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่ปีท่ี 1 MLR-2.00% ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ี 
2-3 MLR-1.75% ต่อปี และตั้งแต่ปีท่ี 4 MLR-1.50% ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดเดือนละ 
1.9 ลา้นบาท จาํนวน 66 งวด ให้เสร็จส้ินภายในเดือนท่ี 84 นบัจากท่ีมีการเบิกรับเงินกูง้วดแรก (ปลอดชาํระ
เงินตน้ 18 งวดเดือน) และจ่ายดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน  

  โดยมีเง่ือนไขจะไม่นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารโรงงานและสาํนกังานใหญ่และเคร่ืองจกัรซ่ึง
ตั้งอยูบ่นโรงงานดงักล่าวของบริษทัไปก่อภาระผกูพนั และจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินไวต้ามสญัญา 

  และบริษทัไดข้อเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามสัญญาขา้งตน้โดยบริษทัตกลงชาํระเงินตน้
งวดเดือนละ 1.67 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกเดือนสิงหาคม 2553 และชาํระใหเ้สร็จส้ิน
ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 

  ในระหวา่งปี 2555 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้มืขา้งตน้จนครบทั้งจาํนวนแลว้  
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19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

เกินกวา่หน่ึงปี 

รวม 

 2555  2554  2555  2554 2555  2554 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 362,640.00  1,544,111.00  241,760.00  604,400.00  604,400.00 2,148,511.00 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (20,929.22)  (56,271.45)  (4,416.28)  (25,345.48)  (25,345.50)  (81,616.93) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 341,710.78  1,487,839.55  237,343.72  579,054.52  579,054.50  2,066,894.07 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 1 ฉบบั และ 6 ฉบบักบั

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองแห่ง มูลค่าตามสัญญารวม 1.09 ลา้นบาท และ 6.94 ลา้นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามลาํดบั ระยะเวลาผอ่นชาํระ 24 - 36 งวด จ่ายชาํระงวดละ 0.03 ลา้นบาท และ 0.26 ลา้นบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามลาํดบั 

  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเช่าซ้ือดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

 
20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และ 2554 

      บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555   2554  2555  2554 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน         

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,576,166.94  12,210,870.00  13,045,475.94  11,922,836.00 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (250,000.00)  (265,000.00)  (250,000.00)  (265,000.00) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,755,261.09  1,630,296.94  1,491,320.17  1,387,639.94 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน        

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  15,081,428.03  13,576,166.94  14,286,796.11  13,045,475.94 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและบริการ 231,675.10  217,838.00  169,583.14  161,205.00 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 448,731.58  429,353.27  397,608.62  378,087.27 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 513,869.00  482,639.00  385,433.00  359,979.00 
 1,194,275.68  1,129,830,27  952,624.76  899,271.27 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 560,985.41  500,466.67  538,695.41  488,368.67 
รวม 1,755,261.09  1,630,296.94  1,491,320.17  1,387,639.94 

 
  ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  
ร้อยละ 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด    4.20 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 10.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 8.00 - 18.00 
อตัราการมรณะ 0.10 -  1.48 

 
21. การบริหารจัดการทุน  
  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.16  : 1  0.29  : 1  0.18  : 1  0.27 : 1 
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22. ทุนเรือนหุ้น  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีทุนเรือนหุ้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554 

 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
บาท 

 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
บาท 

ทุนจดทะเบียน-หุน้สามญั        
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 307,000,000  307,000,000.00  307,000,000  307,000,000.00 
 ลดทุน (20,182,600)  (20,182,600.00)  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 286,817,400  286,817,400.00  307,000,000  307,000,000.00 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้-หุน้สามญั        

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 306,076,629  306,076,629.00  225,004,047  225,004,047.00 
 เพิ่มข้ึน -  -  81,072,582  81,072,582.00 
 ลดทุน (20,182,600)  (20,182,600.00)  -  - 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 285,894,029  285,894,029.00  306,076,629  306,076,629.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้        

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  111,416,500.00  -  111,416,500.00 
 เพิ่มข้ึน -  -  -  - 
 ลดลง -  (19,396,059.43)  -  (19,396,059.43) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  92,020,440.57  -  92,020,440.57 

 
  ในปี 2554 มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4,640,400 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 4,640,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 4,640,400.00 บาท โดยไดรั้บชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้ง
จาํนวน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 10 มกราคม 2554  และเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2554 มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิอีกจาํนวน 76,432,182 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 76,432,182 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 76,432,182.00 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2554 (ปี 2554 เพิ่มทุนจาํนวนรวม 81,072,582 หุ้น คิดเป็นเงิน
รวม 81,072,582.00 บาท) 

  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัลดทุน
ท่ีชาํระแลว้โดยการตดัหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 20,182,600 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ท่ีไม่สามารถ
จาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวนดงักล่าวไดภ้ายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด อีกทั้งบริษทัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน
จากการจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน ผลการลดทุนทาํใหทุ้นชาํระแลว้เดิมจาํนวน 306,076,629 หุน้ เป็นทุนชาํระแลว้
ใหม่ 285,894,029 หุน้และเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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23. หุ้นทุนซ้ือคนื/กาํไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ้นซ้ือคนื 
  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัโครงการการซ้ือหุ้นคืน เพื่อ

บริหารการเงินสาํหรับสภาพคล่องส่วนเกินจาํนวนไม่เกิน 20,342,018 หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิด
เป็นร้อยละ 10 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 44.98 ลา้นบาท โดยจะดาํเนินการซ้ือหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2552 และมีกาํหนด
ระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ซ้ือคืนไดภ้ายหลงั 6 เดือน นบัแต่การซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 มีหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนโดยบริษทัเป็นจาํนวน 20,182,600 หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิด
เป็นร้อยละ 8.97 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด มูลค่ารวมของหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงิน 39.58 ลา้นบาท 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมติัการ
ขายหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 20,182,600 หุน้ โดยกาํหนดใหว้นัท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นวนัแรกของการขายหุน้
ทุนซ้ือคืนและวนัส้ินสุดการขายหุ้นทุนซ้ือคืนในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 รวมระยะเวลา 6 เดือน และใหล้ด
ทุนในกรณีท่ีขายหุ้นทุนซ้ือคืนไม่หมด และเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจาํนวน 
20,182,600 หุ้น ดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชย ์เน่ืองจากบริษทัไม่สามารถจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนได้
ภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด 

  ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ชส. (ว) 
2/2548 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนว่าบริษทัจาํกดัมหาชนจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน
วงเงินกาํไรสะสม และให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืน
จนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไวห้มด หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมด 
แลว้แต่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุ้นซ้ือคืนเตม็จาํนวน
แลว้ และต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 บริษทัไดโ้อนกลบักาํไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรสาํหรับหุ้นทุนซ้ือคืนทั้ง
จาํนวนหลงัจากท่ีไดล้ดทุนท่ีชาํระแลว้โดยการตดัหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 
 

24. สํารองตามกฎหมาย 
   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย
ดว้ยจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสาํรองน้ีจะมียอดเท่ากบัร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
25. เงินปันผลจ่าย 

สาํหรับปี 2555 
  ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 มีมติใหจ่้ายเงิน
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามรายช่ือท่ี
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2555 จาํนวน 285,890,029 หุน้ คิดเป็นเงิน 
42.88 ลา้นบาท 
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สาํหรับปี 2554 

   ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554  ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 มีมติให้
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2553 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตาม
รายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2554 จาํนวน 209,461,847 หุน้ คิด
เป็นเงิน 31.42 ลา้นบาท 

 
26. ภาษีเงินได้ 

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2554 คาํนวณจากกาํไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากรดว้ยอตัราร้อยละ 
30 ของกาํไรสุทธิ โดยคาํนวณจากกาํไรก่อนหักภาษีสําหรับปี หลงัจากปรับปรุง บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี และหักออกดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือ
เป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

   ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 530 (พ.ศ.2554) ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2555 คาํนวณจากกาํไรสุทธิตาม
กฎหมายภาษีอากรดว้ยอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิ และภาษีเงินไดนิ้ติบุคลสาํหรับปี 2556 เป็นตน้ไป 
ในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ  

   บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศ
นั้น 

 
27. กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)        

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 111,111,694.05  51,020,050.70  87,063,767.07  52,100,610.28 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 285,894,029  261,812,657  285,894,029  261,812,657 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)        

  - กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.3886  0.1949  0.3045  0.1990 
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28. เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้งหมดของ
บริษทัตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเขา้ร่วมในกองทุนจดทะเบียน
ประเภทหลายนายจา้ง ช่ือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2554 เป็นตน้ไป บริษทัโอนยา้ยเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุนซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

  พนักงานและบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีใน
อตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคนโดยคิดตามระยะเวลาการทาํงาน พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบับริษทั
และบริษทัยอ่ย  

  บริษทัและบริษทัย่อยสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 
2554 เป็นจาํนวนเงิน 2.14 ลา้นบาท และ 2.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็น
จาํนวนเงิน 2.14 ลา้นบาท และ 2.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  นับตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ยกเลิกโครงการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
พนกังานและเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของนายจา้งไดจ่้ายคืนใหก้บัลูกจา้งทั้งจาํนวน 

 
29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 352,277,516.55  458,862,029.46  347,569,547.56  458,373,079.67 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (1,307,148.88)  311,572.19  (1,186,652.78)  (640,365.35)

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 112,893,424.28  101,716,621.49  102,575,516.04  91,296,808.28 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,543,728.83  33,845,267.69  23,976,739.31  24,694,207.85 
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30. การจําแนกข้อมูลตามส่วนงานและตามภูมิศาสตร์ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั คือ (1) ส่วนงานผลิตสีกลุ่มยานยนต ์(2) ส่วน

งานกลุ่มสีอุตสาหกรรมอ่ืน และ (3) ส่วนงานอ่ืน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ดาํเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์
เดียวคือในประเทศไทย  

  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 กลุ่มยานยนต ์  กลุ่มสีอุตสาหกรรมอ่ืน  ส่วนงานอ่ืน  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 368,501  477,817  242,515  204,983  28,416  25,047  639,432  707,847 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (295,036)  (428,332)  (231,730)  (205,520)  (30,644)  (30,791) (557,410)  (664,643) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 73,465  49,485  10,785  (537)  (2,228)  (5,744)  82,022  43,204 
รายไดอ่ื้น             24,507  7,190 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             28,380  17,214 
ตน้ทุนทางการเงิน         (718)  (2,441) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (24,892)  (18,333) 
กาํไรสาํหรับปี             109,299  46,834 

                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  74,809  66,507  9,455  8,548  9,371  15,293  93,635  90,348 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนกลาง              174,449  181,923 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน              5,655  6,613 
สิทธิการเช่า              17,266  18,138 

 
31. เร่ืองอืน่ 
 31.1 สญัญาการโอนสินทรัพย ์
  ตามสัญญาจา้งผลิตท่ีบริษทัมีกบับริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั (BASF) ทาง BASF ตกลงจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการลูกคา้หลงัการขาย ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2555 บริษทัจึงไดท้าํสัญญาโอนส่วนงานดงักล่าวให้กบับริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จาํกดั 
มูลค่าตามสญัญาเท่ากบั 18,600,000.00 บาท มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 เป็นตน้ไป 

 31.2 แผนการลงทุนของบริษทั 
  จากแผนการลงทุนของบริษทัในประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างปี 2555 บริษทัทดลองจ่ายเงิน

เพื่อจองซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างใน Bekasi ประเทศอินโดนีเซีย เป็นจาํนวนเงิน 12,842,856.11 บาท 
(หรือ 3,679,857,500 อินโดนีเซียรูเปีย) 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
  32.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการระยะยาว 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสญัญามีระยะเวลา 1 - 3 ปี  

   ค่าเช่าและค่าบริการรวมท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตมี ดงัน้ี 
 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน :  
 1 ปี 8.46 
 2 ถึง 3 ปี 1.81 

  32.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายสูตรลบัทางการคา้ จาํนวน 2 สูตร กบับริษทั
แห่งหน่ึง โดยบริษทัจะมีสิทธิผลิตและจาํหน่ายสินคา้ตลอดไปนบัตั้งแต่วนัทาํสัญญา และบริษทัตอ้ง
ชาํระค่าลิขสิทธ์ิในอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามสญัญา 

  32.3 ภาระคํ้าประกนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีภาระคํ้าประกนั ดงัน้ี 
  - หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัจาํนวนเงิน 1.50 ลา้นบาท เพื่อค ํ้า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทั 

  - หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทัจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท เพื่อค ํ้า
ประกนัการทาํสญัญาซ้ือสินคา้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง 

 
33. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 33.1 นโยบายการบญัชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วิธีการท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 33.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 
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 33.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนั
การเงิน เงินลงทุนชัว่คราว เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,405,328.25  -  39,292,644.29  98,697,972.54 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  53,864,896.58  53,864,896.58 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  152,376,643.82  152,376,643.82 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
หน้ีสินทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  93,038,639.53  93,038,639.53 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -  341,710.78  -  341,710.78 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  15,081,428.03  -  15,081,428.03 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,390,212.76  -  39,192,394.51  74,582,607.27 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  53,360,949.01  53,360,949.01 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  143,389,371.29  143,389,371.29 
เงินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 13,100,000.00  -  -  13,100,000.00 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  80,580,173.82  80,580,173.82 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -  237,343.72  -  237,343.72 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  14,286,796.11  -  14,286,796.11 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 
 33.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการท่ีมีเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
33.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงิน
สินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อสาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบ
จากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

33.6 มูลค่ายติุธรรม 
  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินนั้น 

 
34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการในงบการเงินของปี 2554 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภท
รายการบญัชีในงวดปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

 
35. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 



 



 






