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5.

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2548 สรุปรายละเอียดดังนี้

5.1

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

บริษัทมีทรัพยสินที่เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลคาทางบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2548 ตาม
รายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ลักษณะ
มูลคาทาง
ทรัพยสิน
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
บัญชีสทุ ธิ
1. ที่ดินและอาคาร
ณ 31 ธ.ค. 47 ไมมีภาระผูกพัน
1.1 ที่ดิน (เนื้อที่ 32-2-4 ไร)
เ ป น ที่ ตั้ ง โ ร ง ง า น แ ล ะ ค ลั ง สิ น ค า
เจาของ
29,016,189.60 หนี้สินตอมา ณ 28 ก.พ. 48 บริษัท
ได จ ดจํ า นองที่ ดิ น แปลงนี้ พ ร อ ม
ที่ สํ า นั ก งานใหญ เลขที่ 7/1-2 หมู 1
โรงงานและคลั ง สิ น ค า กั บ สถาบั น
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
การเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 82 ลาน
จังหวัดชลบุรี
บาท
1.2 อาคารโรงงานและคลังสินคา
เจาของ
50,001,009.11
ตั้งอยูที่สาํ นักงานใหญ เลขที่ 7/1-2
หมู 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.3 ที่ดินจังหวัดระยอง*
รวมที่ดินและอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องมือและอุปกรณหองทดลอง
อุปกรณติดตั้งไฟฟา
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงสํานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดตั้ง
งานระหวางกอสราง ไดแก ลานจอดรถ
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

5,671,668.15
84,688,866.86
17,052,513.55
4,148,495.05
3,043,555.32
4,862,181.61
1,808,019.82
11,922,950.60
89,170.76
85,270.50
127,701,024.07

-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี

บริษัทเชาที่ดินพรอมอาคารที่สํานักงานสาขา ที่กรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด เพื่อใชเปนที่ตั้งหอง
วิจัยเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สัญญาเชาเริ่มตั้งแต 1 มีนาคม 2548 ระยะเวลาการเชาตามสัญญา 3 ป มีอัตราคาเชาเดือนละ 82,000 บาท
มีกําหนดชําระคาเชาวันที่ 30 ของทุกเดือน (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการระหวางกันกับบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส จํากัด สวนที่ 2
ขอ 11)
* เมื่อป 2538 บริษัทซื้อที่ดินที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พื้นที่ 11-3-54 ไร ในปจจุบันที่ดินดังกลาวไมมีภาระผูกพัน
และบริษัทยังไมไดใชที่ดินดังกลาวในการดําเนินงาน

สวนที่ 2 หนาที่ 36

บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

5.2

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ทรัพยสินไมมตี วั ตน

ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทมีสิทธิบัตรใบสูตร (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอมูลที่เกี่ยวของ สวนที่ 2 ขอ 13) ซึ่งมีการตัด
จําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเปนระยะเวลา 10 ป ดังนี้
ชื่อสินทรัพย/ชื่อกลุม
สิทธิบัตร Know-How BASF Coating Japan

วันที่ซื้อ
8 ม.ค. 34

ราคาสินทรัพย
ที่ซื้อ
558,206.51

คาสิทธิบัตร
ตัดจายสะสม
558,205.51

ราคาสินทรัพย
สุทธิ
1.00

สินคาของบริษัทจะผลิตและจําหนายภายในตราสินคาตาม Know-How ที่ใชในการผลิต เชน NOF, NTL, Origin และ
Eason และมีการจําหนายภายใตตราสินคาตาม Know-How ของบริษัทเอง เชน “Eason” “นกอินทรีย” “นกบินคู” “Royal Guard”
(รายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปผลิตภัณฑและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่บริษัทมีในสวนที่ 2 ขอ 2)
5.3

นโยบายการลงทุนในบริษทั ยอย

ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินรอยละ 50 จํานวน 1 บริษัท
ไดแก บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนายสีพนรถจักรยานยนต โดยมีมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
รวม 16,714,016.67 บาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยประมาณรอยละ 4.28 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อเปนการเพิ่มยอดขาย เกื้อหนุนในการดําเนิน
ธุรกิจปจจุบัน พัฒนาเทคโนโลยี และ/หรือลดตนทุนการผลิตของบริษัท ซึ่งการเขารวมลงทุนนั้นจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ
การเติบโตของธุรกิจ และมุงเนนการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปจจุบัน
การเขาลงทุนในบริษัทยอยนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนตามขนาดของรายการลงทุน และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ของคณะกรรมการกลต. และ/
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะสงกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท
เขารวมในการบริหารงานตามสัดสวนที่บริษัทถืออยู เพื่อรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญ และควบคุมทิศทางและการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทยอยใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และเขาเปนผูบริหารเพื่อบริหารงาน
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทยอยกําหนด
การเขาลงทุนในบริษัทรวมนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนตามขนาดของรายการลงทุน และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ของคณะกรรมการกลต. และ/
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทสงกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท เขา
เปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทรวม เพื่อควบคุมและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม บริษัทจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพ
คลองอยางรอบคอบ และมีนโยบายที่จะมุงเนนการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปจจุบัน
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