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สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทที่เกี่ยวของ

2.1

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดเริ่มจดทะเบียนกอตั้งบริษัทในป 2508 ภายใตชื่อ บริษัท ผลิตภัณฑสี
อิสาณ จํากัด กอตั้งโดย นายขอ เอกแสงกุล ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณและวิสัยทัศนในดานผลิตภัณฑสีอุตสาหกรรมมาเปน
เวลานาน เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสีทาอาคาร ตอมาในป 2525 ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 7.5 ลานบาท เพื่อขยายสายการผลิตในการ
ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม รวมถึงการรับจางผลิตงานเฉพาะอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับ Know-How สีที่มีอยู
เชน สีเคลือบบรรจุภัณฑ หมึกพิมพออฟเซท เปนตน ในป 2532 ไดเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ผลิตภัณฑสีอิสาณ จํากัด มาเปน บริษัท
อีซึ่น เพนท โปรดักส จํากัด และในป 2548 ไดเปลี่ยนเปน บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
ป 2500



กอตั้ง หจก. เอกแสง เพื่อเปนผูจัดจําหนายสีทาอาคาร และอุปกรณกอสราง ซึ่งเปนธุรกิจเริ่มแรกของกลุมครอบครัว
เอกแสงกุล ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ตอมาในป 2521 ไดเปลี่ยนเปน บจก. เอกแสง (1978) (“เอกแสง”)

ป 2508



จดทะเบียนกอตั้งบริษัท ผลิตภัณฑสีอิสาณ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 2.5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
2,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสีทาอาคาร

ป 2514



บริษัทเริ่มผลิตสีโดยใชระบบแลกเกอรสําหรับงานฝาจีบ (Crown Coatings) ซึ่งบริษัทพัฒนาเทคนิคการผลิตเองและ
นับเปนสีอุตสาหกรรมกลุมแรกของบริษัท

ป 2525



บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 7.5 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 7,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจสีอุตสาหกรรมของบริษัท



มีการรวมทุนกันระหวางผูบริหารของบริษัทกับผูรวมทุนจากประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส จัดตั้งบริษัท อินโคท
(ประเทศไทย) จํากัด (“อินโคท”) เพื่อดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑโลหะ (Packaging Coatings) และ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑโลหะกันในกลุมผูรวมทุน



เริ่มติดตอทําการคากับบริษัท มิกิ จํากัด (“Miki (Japan)”) ซึ่งเปนผูจัดจําหนายเคมีภัณฑในประเทศญี่ปุนมานาน
กวา 300 ป จึงมีเครือขายทางธุรกิจและฐานลูกคาเปนจํานวนมาก โดยบริษัทจะเปนผูผลิตสีใหแกลูกคาของ Miki
(Japan) ที่ตองการหาฐานการผลิตในประเทศไทย

ป 2527



ซื้อ Know-How การผลิตสีพนรถจักรยานยนตจาก Nippon Oil & Fats Co.,Ltd. (“NOF”) ซึ่งในปจจุบันไดเปลี่ยน
ชื่อเปน BASF Coatings Japan และไดรวมทุนกันจัดตั้งบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“NTL”) เพื่อดําเนิน
ธุรกิจจัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนต (Motorcycle Paint) โดยบริษัทไดรับการแนะนําจาก Miki (Japan) ในการ
ติดตอทําธุรกิจกับ NOF

ป 2532



บริษัทไดเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ผลิตภัณฑสีอิสาณ จํากัด มาเปนบริษัท อีซึ่น เพนท โปรดักส จํากัด



เริ่มติดตอทําการคากับบริษัท ออริจิน อิเล็คทริค จํากัด (“Origin”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน และ
เปนเจาของ Know-How สีพนพลาสติกที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากลูกคาในประเทศญี่ปุน โดยไดรับการ
แนะนําจาก Miki (Japan)



ซื้อ Know-How การผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑโลหะจากบริษัท Kansai (Japan) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการผลิตของ
บริษัท Valspar (U.S.A.) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสีเคลือบกระปองปลาทูนา ปจจุบันไดหมดสัญญาการซื้อ KnowHow จากบริษัท Kansai (Japan) ไปแลว แตบริษัทยังคงพัฒนาสูตรและเทคโนโลยีการผลิตขึ้นเองเพื่อการผลิตและ
จําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑโลหะอื่นๆ จนถึงปจจุบัน
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ป 2533



ซื้อ Know-How การผลิตสีพนพลาสติกจาก Origin เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสีพนพลาสติก (Plastic Paint) สําหรับ
เครื่องเสียง เครื่องไฟฟา (Coatings for Electrical Appliance) และอุปกรณสื่อสารที่เปนชิ้นสวนพลาสติก เปนตน
โดยบริษัทเปนผูผลิตและจําหนายใหกับ Miki (Thailand) ซึ่งเปนผูจัดจําหนายใหกับกลุมลูกคาเปาหมายกลุมผูผลิต
สินคาตามคําสั่ง OEM (Original Equipment Manufacturer)

ป 2534



ซื้อ Know-How การผลิตสีพนตูคอนเทนเนอรจากบริษัท Mitsui Kinzoku (Japan) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตสีสําหรับตู
คอนเทนเนอร เนื่องจากในขณะนั้นเริ่มมีบริษัทตางชาติยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย ทําใหบริษัทเล็งเห็นถึง
โอกาสในการขยายสายการผลิตใหม



บริษัทกูเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อนํามาขยายฐานการผลิตของบริษัท และรองรับกับโครงการดังกลาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ซื้อที่ดินที่ จังหวัดระยอง จํานวน 11-3-54 ไร เพื่อรองรับการขยายฐานการผลิต ปจจุบันยังไมมีการพัฒนา
ที่ดินดังกลาวเพื่อเปนโรงงาน
2) ซื้อที่ดินที่ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 32-2-4 ไร เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน จาก
บริษัท อีซึ่น เมทัล โคทติ้งส จํากัด (“Metal Coatings”) ปจจุบัน Metal Coatings ปดกิจการและชําระบัญชีแลว
3) ซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อรองรับการขยายสายการผลิต



ปจจุ บัน บริ ษัท ชะลอโครงการผลิ ตสี พน ตูค อนเทนเนอรไว เนื่อ งจากบริ ษัท มีก ารศึกษาถึ งความเปน ไปได ของ
โครงการแลวพบวาลูกคาเปาหมายไดยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน

ป 2537



ซื้อ Know-How การผลิตสีฝุนจากบริษัท Kawakami (Japan) เพื่อดําเนินธุรกิจสีที่ใชโดยการนําของประจุไฟฟาแต
เนื่องจากตองใชการวางแผนผังการผลิตรวมถึงเครื่องจักรที่ไมสามารถใชรวมกับกระบวนการผลิตสีประเภทอื่นของ
บริษัทได และราคาขายในตลาดมีแนวโนมต่ําลง บริษัทจึงชะลอการทําธุรกิจในโครงการนี้

ป 2538



บริษัทเริ่มยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแหงใหมที่ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีกําลังการผลิตรวมประมาณ
4,000 ตันตอป

ป 2542-ปจจุบัน


บริษัทไดเซ็นสัญญารวมกับ Origin และ Miki (Thailand) เพื่อดําเนินการจัดตั้งบริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย)
จํากัด (“OMT”) เปนผูจัดจําหนายสีพนพลาสติก (Plastic Paint) ใหกับบริษัททั้งหมด โดยที่บริษัทถือหุนในสัดสวน
รอยละ 10



ลงนามในสัญญาซื้อ Know-How การผลิตสีพนเรือ กับบริษัท NOF Corporation ซึ่งในขณะนี้เปลี่ยนเปน BASF
Coatings Japan



บริษัทมีความรวมมือทางเทคนิคกับ INX International Co.Ltd. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในการผลิตและจําหนาย
หมึกพิมพสําหรับผลิตภัณฑกระปองเครื่องดื่ม (Soft Drinks) และหมึกพิมพพิเศษอื่นๆ เชน หมึกพิมพสําหรับ
ชิ้นสวนที่เปนพลาสติก เปนตน และบริษัทยังเปนผูจัดหนายหมึกพิมพยูวีของ INX International Co.Ltd. เพียงราย
เดียวในประเทศไทยดวย



ปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยการโอนลูกคาจาก บจก. เอกแสง (1978) และบจก. อินโคท (ประเทศไทย) มาเปน
ลูกคาของบริษัททั้งหมดตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 และปจจุบันทั้ง 2 บริษัทหยุดดําเนินกิจการแลวตั้งแตเดือน
มกราคม 2548 และจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว



เดือนตุลาคม 2547 ไดประกาศจายเงินปนผลจํานวน 100.05 บาท โดยในเดือนธันวาคม 2547 ชําระแลว 70.50
ลานบาท และตอมาในงวด 6 เดือนแรก ป 2548 ไดชําระสวนที่เหลือแลว
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เดือนธันวาคม 2547 ปรับโครงสรางการถือหุนโดยการจัดตั้งบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด มาถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 72 ของจํานวนหุนทั้งหมด



เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัท อีซึ่น เพนท โปรดักส จํากัด เปนบริษัท อีซึ่น
เพนท จํากัด (มหาชน) และไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000
บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท



เดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7.5 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยการจายหุนปนผล
รวมกับการเพิ่มทุนตามสัดสวนรวม 132.5 ลานบาท ซึ่งแบงเปนหุนปนผลจํานวน 109.65 ลานหุน และจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนอีกจํานวน 22.85 ลานหุน เพื่อขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 3.05 หุนใหม ในราคา
หุนละ 1 บาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 140 ลานบาท และจัดสรรหุนสามัญจํานวน 60 ลานหุน เพือ่
เสนอขายตอประชาชนและนําหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสีอุตสาหกรรม ไดแก สีพนรถจักรยานยนต สีพนพลาสติก สีเคลือบบรรจุภัณฑ และ
หมึกพิมพออฟเซท โดยมีลูกคาหลัก คือ กลุมผูใชสีที่เปนผูผลิตสินคาตามคําสั่ง หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer)
สวนดานรูปแบบการผลิตและจําหนายสีนั้น บริษัทจะผลิตสีพนรถจักรยานยนต สีพนพลาสติก ตาม Know-How ที่ไดมาจากการซื้อ
จากเจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ การร ว มมื อ ทางการค า กั บ กลุ ม เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ และร ว มกั น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ลู ก ค า สามารถใช ไ ด กั บ
สภาพแวดลอมในประเทศ จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีผานผูจัดจําหนายที่เกี่ยวของ และบริษัทยังผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ หมึก
พิมพออฟเซท ตาม Know-How ของบริษัทที่พัฒนาขึ้นเองจากการวิจัย และประสบการณ จากนั้นจะจําหนายสีใหกับลูกคาผูใชสี
โดยตรง (End User) ภายใตตราสินคาของตนเอง ไดแก EASON นกอินทรีย นกบินคู และ Royal Guard เปนตน
2.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
2.3.1 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (“NTL”)

บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมี BASF Coatings Japan ซึ่งเปนเจาของ Know-How สีพน
รถจักรยานยนตและเปนผูจําหนายสีพนรถจักรยานยนตรายใหญรายหนึ่งในญี่ปุน ซึ่งมีฐานลูกคาผูใชสีในประเทศญี่ปุน และ
ประเทศในแถบยุโรปเปนจํานวนมาก ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมด และ Miki (Japan) ซึ่งเปนผูจัดจําหนาย
เคมีภัณฑในประเทศญี่ปุนมานานกวา 300 ป มีเครือขายทางธุรกิจและฐานลูกคาเปนจํานวนมาก ถือหุนในสัดสวนรอยละ 9 ของ
จํานวนหุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทเปนผูผลิตสีพนรถจักรยานยนตในประเทศไทยเพียงรายเดียวใหแก NTL ตาม Know-How ที่ซื้อมา
จาก BASF Coatings Japan จากนั้น NTL ซึ่งเปนผูจัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนตจะจําหนายสีไปยังลูกคาผูใชสีอุตสาหกรรม
ตอไป และในฐานะผูจําหนายสีตาม Know-How ของ BASF Coatings Japan นั้น สงผลให NTL เปนผูจัดจําหนายสีที่ลูกคายอมรับ
ในมาตรฐานและมีฐานลูกคาผูใชสีเปนจํานวนมาก
ดวยเหตุนี้ จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหบริษัทมีการตกลงรวมทุนกับ BASF Coatings Japan จัดตั้ง NTL เพื่อประโยชน
หลักในดานการรักษาสวนแบงในตลาดสีพนรถจักรยานยนต และดานวัตถุดิบพิเศษเฉพาะ ที่ใชกับสูตรการผลิตสีของ BASF
Coatings Japan เทานั้น (รายละเอียดสรุปสัญญาระหวางบริษัทและ BASF Coatings Japan ในสวนที่ 2 ขอ 13) ทั้งนี้ Miki
(Japan) เปนเพียงผูถือหุนใน NTL เทานั้น ไมไดมีสวนรวมในดานการตลาดและบริหารแก NTL
2.3.2 บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากัด (“OMT”)
บริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมี Origin ซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องของการคิดคนและพัฒนาสูตร
การผลิตสีพนพลาสติกสําหรับชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณสื่อสารตางๆที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุน ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนทั้งหมด และ Miki (Thailand) ซึ่งมีจุดแข็งในดานการตลาด (Marketing) มีเครือขายลูกคาทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน และยังเปนผูจัดจําหนายเคมีภัณฑที่อยูในธุรกิจเคมีภัณฑเปนเวลานาน ถือหุนในสัดสวนรอยละ 41
สวนที่ 2 หนาที่ 8
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ของจํานวนหุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจะผลิตสีโดยใช Know-How ของ Origin ตามคําสั่งซื้อของ OMT ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูจัด
จําหนายวัตถุดิบในการผลิตตามสูตรใหแกบริษัท จากนั้น บริษัทจะจําหนายสีผาน OMT ไปยังฐานลูกคาผูใชสีในเครือขายลูกคา
ของ Miki (Thailand)
ดวยเหตุนี้ บริษัทรวมทุนกับ Origin และ Miki (Thailand) จัดตั้ง OMT เพื่อประโยชนหลักในดานการรักษาสวนแบงใน
ตลาดสีพนพลาสติกจากฐานลูกคาของ Miki (Thailand) ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และดานวัตถุดิบพิเศษเฉพาะ ที่ใชกับสูตร
การผลิตสีของ Origin เทานั้น (รายละเอียดของสัญญาระหวางบริษัทและ OMT ในสวนที่ 2 ขอ 13)
โครงสรางการถือหุนของบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
บมจ.อีอีซซึ่นึ่นเพเพนนทท
บมจ.
ทุ
น
จดทะเบี
200ลลานบาท
านบาท
ทุนจดทะเบียยนน200
BASF Coatings Japan Co., Ltd.
(ประเทศญี่ปุน)

51% *
40%
9%

Origin Electric Co., Ltd.
(ประเทศญี่ปุน)

10% **

บจก.
บจก.นอฟ
นอฟ(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
ทุทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนน2 2ลลานบาท
านบาท

Miki Co., Ltd.
(ประเทศญี่ปุน)

บจก.
บจก.ออริ
ออริจินจินมิมิกกิ (ประเทศไทย)
ิ (ประเทศไทย)
ทุทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนน1010ลลานบาท
านบาท

49%
41%

Miki (Thailand) Co., Ltd.
(ประเทศไทย)

หมายเหตุ : * มีกลุมครอบครัวเอกแสงกุลถือหุน รวมอยู 0.02%
** มีกลุมครอบครัวเอกแสงกุลถือหุน รวมอยู 0.20%

2.4

สรุปผลิตภัณฑและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่บริษัทมี
2.4.1 ผลิตภัณฑที่มีการผลิตในปจจุบัน

ผลิตภัณฑ
สีพนรถจักรยานยนต

สีพนพลาสติก

เจาของลิขสิทธิ์
รายละเอียด
ตราสินคา
“NOF”
NOF
บริษัทซื้อ Know-How สีพนรถจักรยานยนตทั้งหมด
จาก NOF โดยบริษัทตองจายคาลิขสิทธิ์ในอัตราที่
ระบุตามสัญญาจากยอดจําหนายสีผาน NTL ที่เปนผู
จัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนตใหบริษัท
Origin
บริษัทมีการรวมทุนกับ Origin และ Miki (Thailand) “Origin, Eason”
กอตั้ง OMT เพื่อให OMT สั่งซื้อสีจากบริษัทจะผลิตสี
ตาม Know-How ของ Origin โดยบริษัทไมตองซื้อ
Know-How

สีเคลือบบรรจุภัณฑ

บริษัท

หมึ ก พิ ม พ อ อฟเซท ได แ ก
หมึ ก พิ ม พ อ อฟเซทสํ า หรั บ
งานโลหะ และงานกระดาษ

บริษัท

หมึ ก พิ ม พ อ อฟเซทพิ เ ศษ Dry Offset

INX

บริ ษั ท ผลิ ต สี ต าม Know-How ที่ บ ริ ษั ท วิ จั ย และ
พัฒนาขึ้น จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีโดยตรงไปยัง
ลูกคาผูใชสี
บริ ษั ท ผลิ ต สี ต าม Know-How ที่ บ ริ ษั ท วิ จั ย และ
พัฒนาขึ้น จากนั้นบริษัทจะจําหนายสีโดยตรงไปยัง
ลูกคาผูใชสี
บริษัทเปนผูจัดจําหนายหมึกพิมพยูวีของ INX ใน
ประเทศไทยเพียงผูเดียว
สวนที่ 2 หนาที่ 9
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2.4.2 ผลิตภัณฑที่ไมมีการผลิตในปจจุบัน
ผลิตภัณฑ

เจาของลิขสิทธิ์

รายละเอียด

ตราสินคา

สีเรือ

NOF

บริษัทไดรับเทคโนโลยีการผลิต โดยไมมีคาใชจาย

“NOF”

สีพนตูคอนเทนเนอร

Mitsui

ซื้อ Know-How
How หมดอายุ

“Mitsui”

สีรถไฟ

บริษัท

บริษัทมีการพัฒนา Know-How เอง

สีฝุน

Kawakami

สีน้ํา สีน้ํามัน

บริษัท

ซื้อ Know-How
How หมดอายุ

และปจจุบันสัญญาซื้อ Know-

และปจจุบันสัญญาซื้อ Know-

บริษัทมีการพัฒนา Know-How เอง

“Eason”
“Kawakami”
“Eason”,
“นกอินทรีย.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดที่เกี่ยวของเพิ่มเติมอยูในสวนที่ 2 ขอ 13
2.5

โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2545-2547 และงวด 6 เดือนแรก ป 2548 มีดังนี้
ป 2545
พันบาท
รอยละ
252,302.89 63.43%
252,050.59 63.37%
252.30 0.06%
56,543.68 14.22%
16,223.02 4.08%
28,105.84 7.07%
12,214.82 3.07%
38,318.42 9.63%
43,371.53 10.90%

ป 2546
พันบาท
รอยละ
316,835.58 62.81%
314,015.74 62.25%
2,819.84 0.56%
89,761.85 17.80%
26,230.43 5.20%
52,982.18 10.50%
10,549.24 2.09%
49,024.35 9.72%
44,653.05 8.85%

ป 2547
งวด 6 เดือนแรก ป 2548
พันบาท
รอยละ พันบาท
รอยละ
380,939.32 63.53% 211,662.63 65.59%
376,342.30 62.77% 206,045.03 63.85%
4,597.02 0.77%
5,617.60 1.74%
106,072.62 17.69%
49,932.61 15.47%
40,558.13 6.76%
24,130.55 7.48%
56,594.30 9.44%
20,835.22 6.46%
8,920.19 1.49%
4,966.84 1.54%
55,555.62 9.27%
30,260.81 9.38%
52,477.88 8.75%
28,347.12 8.78%

5. ผลิตภัณฑอื่น ๆ
รวมรายไดจากการขาย

**

351.24 0.09%
390,887.76 98.27%

558.51 0.11%
500,833.34 99.29%

597.66 0.10%
595,643.10 99.34%

625.87 0.19%
320,829.04 99.42%

6. รายไดอื่นๆ***
รวมรายได

6,885.12 1.73%
397,772.88 100.00%

3,579.39 0.71%
504,412.73 100.00%

3,958.12 0.66%
599,601.22 100.00%

1,880.28 0.58%
322,709.32 100.00%

รายการ*
1. สีพนรถจักรยานยนต
- สีรถจักรยานยนต
- สีพนเรือ
2. สีพนพลาสติก
- ชิ้นสวนภายในรถยนต
- เครื่องใชไฟฟา
- อุปกรณสื่อสารและอื่นๆ
3. หมึกพิมพออฟเซท
4. สีเคลือบบรรจุภัณฑ

หมายเหตุ :

*

บริษัทผลิตสีพนรถจักรยานยนต และจําหนายสีทั้งหมดผาน NTL ซึ่งเปนบริษัทยอย
บริษัทผลิตสีพนพลาสติก และจําหนายสีทั้งหมดผาน OMT ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทผลิตและจําหนายสีเคลือบบรรจุภัณฑและหมึกพิมพไปยังลูกคาผูใชสีโดยตรง
** รายไดจากผลิตภัณฑอื่นๆ คือ รายไดจากการขายวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ
*** รายไดอื่นๆ ประกอบดวย รายไดจากการบริการ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสินถาวร
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เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ

บริษัทมีความมุงมั่นในการที่จะดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จสูงสุด ในการเปนผูผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ
ใหธุรกิจมีความมั่นคงและแข็งแกรง ดวยการมุงเนนพัฒนาองคกรทั้งระบบอยางตอเนื่อง มีความพรอมและยืดหยุนที่จะปรับเปลี่ยน
การดําเนินงานในดานตางๆใหมีความเหมาะสมแกบริษัทมากที่สุด และมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
อยางสม่ําเสมอ โดยสามารถจําแนกแนวทางการดําเนินงานของบริษัทไดดังนี้
2.6.1 ดานผลิตภัณฑ


บริษัทมีเปาหมายในการขยายกําลังการผลิตสําหรับสินคาที่มีศักยภาพในการสรางรายไดและมีมูลคาเพิ่ม เชน หมึก
พิมพยูวี



บริษัทมีศักยภาพที่จะคิดคนเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑสีที่ใชวัตถุดิบเฉพาะงานเพื่อสรางความแตกตาง เชน การ
ผลิตสีที่มีความทนทานตอสารเคมีบางชนิดที่ขึ้นอยูกับการใชงานของผูใช เปนตน ภายใตตราสินคาของบริษัท เพื่อ
เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ และเพื่อเปนการขยายฐานลูกคาของบริษัท



บริ ษั ท มี แ ผนงานเพิ่ ม สายผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการของกลุ ม ลู ก ค า ในอุ ต สาหกรรมเดิ ม
โดยเฉพาะลูกคาที่เปน OEM เชน เพิ่มสายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต (ที่เปนตัวถังโลหะ) จากเดิมผลิต
เพียงสีพนชิ้นสวนภายในรถยนต (ที่เปนพลาสติก) เปนตน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และตามแนวโนม
ความตองการของตลาดเปนสําคัญ ที่จะพยายามทําใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชีย (Detroit of
Asia) จะทําใหมีบริษัทขามชาติขนาดใหญเขามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น กอใหเกิดการใชผลิตภัณฑตอเนื่องใน
ประเทศมากขึ้น รวมถึงการใชสีอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศแทนการนําเขามากขึ้นดวย และคาดวาจะเริ่มดําเนินงาน
ไดภายในไตรมาสที่ 1 ป 2549 (รายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการในอนาคต สวนที่ 2 ขอ 6)

2.6.2 ดานการผลิต


บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพที่กําหนดวา “คุณภาพ
สม่ําเสมอ สงของตรงเวลา พัฒนาตอเนื่อง” โดยไดจัดหาเครื่องมือทดสอบใหมๆ ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในดาน
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่บริษัทผลิตใหมีความเที่ยงตรงแมนยําสูงที่สุด และมีการตรวจสอบคุณภาพใน
ทุกขั้นตอนการผลิต



เพิ่มมาตรฐานดานความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการผลิตอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทมีการจัดตั้ง
สวนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อทําหนาที่คอยตรวจสอบและดูแลความเรียบรอยภายใน
โรงงานและทําหนาที่คอยแกไขปรับปรุงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น



นอกจากนี้ บริษัทยังเนนดานการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการเขารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆในการ
พัฒนาทั้งในดานประสิทธิภาพงานและสิ่งแวดลอม อาทิเชน
- การขอความรวมมือและสนับสนุนจากสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในโครงการพัฒนา
มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ซึ่งจะเนนในดานการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของเครื่องมือ
วัดตางๆ ที่ใชในการทดสอบคุณภาพของสี เพื่อใหแนใจในคุณภาพของสีและไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวกอน
จําหนายใหแกลูกคา
- การเขารวมโครงการ Cleaner Technology กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ซึ่งเปนโครงการที่มีการฝกอบรมและแนะแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณของเสีย (Waste) จาก
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โดยการเขารวมโครงการนี้นับวาเปนการชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
- การขอความรวมมือและสนับสนุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ในการจัดฝกอบรมและจัดวิทยากรเขามาให
ความรูและใหคําปรึกษาแกพนักงานและผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับระบบการจัดการของบริษัท และระบบการบํารุงรักษา
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บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ทวีผล (Total Productive Management: TPM) ซึ่งเปนโครงการพัฒนาระบบการบํารุงรักษาเครื่องมือและ
เครื่องจักรตางๆแบบใหทุกคนมีสวนรวม
2.6.3 ดานบุคลากร


บริษัทใสใจกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่องในทุกระดับชั้น เชน การปรับ
องคกรใหมีภาพสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน การจัดใหพนักงานไปอบรมวิชาการและเทคนิคการผลิตทั้งในและ
ตางประเทศ ตลอดจนการจัดใหมีกิจกรรมและสวัสดิการตางๆใหกับพนักงาน เปนตน



ปลูกฝงใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคกรโดยรวมและรวมไปถึงการดูแลใสใจในสุขอนามัยของพนักงานทุกคน



พัฒนาบุคลากรและสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลดีตอพนักงาน
องคกร รวมถึงชุมชนทั่วไป



บริษัทใหความสําคัญเรื่องการสื่อสารระหวางกันในทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับพนักงานชั้นตนจนถึงผูบริหารระดับสูง เพือ่
สรางความเขาใจที่ถูกตองในการทํางาน ลดชองวางในการทํางานรวมกันและสรางความสัมพันธที่ดีกับพนักงานทุกคน

2.6.4 ดานคูคาและบริการ


มีการพัฒนาดานการบริการลูกคาอยางสม่ําเสมอ ทั้งดานการผลิตและการจัดสงที่เนนการตรงตอเวลาตามที่ตกลงกับ
ลูกคา รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีตอกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท



พัฒนาตนเองใหสามารถสรางความแตกตางจากคูแขง โดยการรวมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับผูผลิตสี (เจาของ
Know-How) ตลอดจนการถายทอดวิธีการใชผลิตภัณฑสีของบริษัทใหกับลูกคา การเขาไปมีสวนรวมกับลูกคาในการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมของลูกคา การใหคําแนะนําดานเทคนิคและการแกไขปญหาเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกคูคา
ดําเนินธุรกิจดวยการยึดหลักคุณธรรม และมีความซื่อสัตยตอคูคา ทําใหบริษัทมีความสัมพันธที่ดีและยาวนานกับ
คูสัญญาที่เปนเจาของลิขสิทธิ์ ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ และลูกคาของบริษัท



มีการพัฒนาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสีรวมกับผูผลิตวัตถุดิบ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะการ
ใชงานทั้งในและตางประเทศ
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