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6.

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

โครงการในอนาคต

บริษัทมี ความประสงคที่จ ะนําเงินจากการเสนอขายหุน ตอประชาชนในครั้งนี้มาลงทุน เพื่อการขยายธุร กิจและพัฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท ตามโครงการดังตอไปนี้
1)

โครงการเพิ่มสายการผลิต (สีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต)

บริษัทมีแผนในการเพิ่มสายการผลิตสีใหม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประกอบรถยนตในประเทศ โดย
เปนโครงการเพิ่มสายผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนตใหกับผูผลิตรถยนต (OEM) เพื่อทดแทนการนําเขา ซึ่งในปจจุบันผูผลิตสี/
เจาของ Know-How สีพนรถยนตระดับโลกมีอยูประมาณไมเกิน 10 ราย และแตละรายจะมีฐานลูกคาของตน ปจจุบัน บริษัทมี
ความรวมมือทางการคากับ BASF Coatings Japan ในสวนของสีพนรถจักรยานยนตอยูแลว จึงมีโอกาสสูงที่จะขยายความรวมมือ
ไปยังเทคโนโลยีการผลิตสีพนรถยนต และสีอื่นๆ เพื่อเปนผูผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนตภายในประเทศที่มีมาตรฐานระดับ
สากลจากการใช Know-How ของ BASF Coatings Japan การขยายความรวมมือดังกลาว มีจุดประสงคสําคัญ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผู ประกอบการภายในประเทศที่ตองการใชสีที่เ ปนมาตรฐานเดีย วกันในระดั บสากล โดยบริษัท มีแผนเพิ่ ม
สายการผลิตและมีกําลังการผลิตประมาณ 1,100 ตันตอป นอกจากนี้ ในการรวมมือทางการคากับ BASF Coatings Japan (ซึง่ เกิด
จากการรวมกันของ NOF ประเทศญี่ปุน และ BASF COATINGS ประเทศเยอรมัน) และจะทําใหบริษัทขยายฐานลูกคาครอบคลุม
ไปยังกลุมลูกคาผูผลิตรถยนตคายญี่ปุน และคายยุโรป
บริษัทจะสรางอาคารสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต บนพื้นที่ภายในโรงงานเดิมที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยใชเวลา
ในการปรับปรุงที่ดิน สรางโรงงานและสาธารณูปโภค พรอมทั้งติดตั้งเครื่องจักรประมาณ 4-5 เดือนกอนเริ่มผลิตและจําหนาย และ
บริษัทจะยายสายการผลิตสีพนรถจักรยานยนตเขามารวมในอาคารใหมดวย เนื่องจากสีพนรถจักรยานยนต และสีพนภายนอก
รถยนต บริษัทใช Know-How ในการผลิตของ BASF Coatings Japan ทําใหบริษัทสามารถจัดสรรพื้นที่ไดเปนสัดสวนตาม
สายการผลิต และ Know-How ที่ใชในการผลิต
ในโครงการเพิ่มสายการผลิตนี้ บริษัทจะใชเงินลงทุนในการปรับปรุงที่ดิน สรางโรงงาน วางระบบสาธารณูปโภคและเพิ่ม
ความปลอดภัยรวมประมาณ 60.50 ลานบาท และซื้อเครื่องจักร เครื่องมือตรวจสอบพรอมติดตั้งประมาณ 22.00 ลานบาท รวม
ทั้งสิ้นเปนเงิน 82.50 ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถเริ่มผลิตและจําหนายสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนตไดภายในไตรมาสที่ 3 ป
2549
แผนการตลาด


บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดสีพนภายนอกรถยนต โดยในป 2547 ความตองการใชภายในประเทศ
สําหรับตลาดผูใชสีกลุม OEM มีประมาณ 20,000 ตันตอป ทั้งนี้ ผูผลิตสีดังกลาวภายในประเทศมีนอยราย เชน Thai
Kansai Paint, Nippon Paint, ICI เปนตน ดังนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเปนผูผลิตสีพนภายนอก
รถยนตเ พื่ อ รองรั บการขยายตั วของอุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละชิ้น ส วน และเพื่อ เป น ฐานการผลิต ใหก ลุม BASF
COATINGS ในประเทศไทย

ปจจัยที่จะใหโครงการประสบความสําเร็จ


โครงการเพิ่มสายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีเปาหมายจะทําให
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชีย (Detroit of Asia) ดังนั้น รายไดจากสายการผลิตสีพนชิ้นสวน
ภายนอกรถยนตซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในการผลิตรถยนต ก็จะขยายตัวตามอุตสาหกรรมรถยนตเชนกัน



ฐานลูกคาของกลุมผูผลิตรถยนต OEM ของ BASF COATINGS ซึ่งมีทั้งผูผลิตรถยนตจากประเทศญี่ปุนและประเทศ
เยอรมัน จะใชสีของกลุม BASF COATINGS ตามพฤติกรรมของลูกคาผูใชสีที่จะไมคอยเปลี่ยนยี่หอ เนือ่ งจากมีตน ทุน
ในการเปลี่ยนแปลงสูง



บริษัทมีทั้งความเขาใจและความชํานาญในธุรกิจ สามารถทําใหลูกคามีความเชื่อมั่นในการใชสีได และบริษัทยัง
สามารถตอบสนองตอความตองการใชสีของลูกคาในประเทศไดดีกวาการนําเขาสีจากตางประเทศ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ


ขยายธุรกิจเขาสูตลาดสีพนภายนอกรถยนต ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตัว และไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล



บริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไปยังลูกคากลุมใหมและเปนที่รูจักมากขึ้น



บริษัทสามารถใชประโยชนในพื้นที่โรงงานเดิมที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไดอยางเต็มที่



เพิ่มสาธารณูปโภคและเพิ่มระดับระบบความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น

ความคืบหนาของโครงการ


2)

บริษัทอยูระหวางการเจรจาเงื่อนไขทางธุรกิจกับ BASF Coatings ซึ่งคาดวาจะทราบผลกอนสิ้นป 2548 และกําลัง
ศึกษาทางดานเทคนิคเพื่อเลือกซื้อเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบที่เหมาะสมกับการใช Know-How ในการ
ผลิตของ BASF Coatings

โครงการเพิ่มกําลังการผลิต (สีพนพลาสติกสําหรับชิ้นสวนรถยนต)

ปจจุบันบริษัทผลิตสีพนพลาสติกสําหรับใชพนชิ้นงานที่ผลิตจากพลาสติก เชน วัสดุภายนอกของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณสื่อสาร เครื่องเสียง รวมถึงชิ้นสวนภายนอกรถยนตที่ผลิตจากพลาสติก เชน ฝาครอบลอรถ ตรารถยนต และไฟหนา ซึ่งใน
ป 2547 บริษัทมีกําลังการผลิตสูงสุดในสายผลิตสีพนพลาสติก เทากับ 600 ตันตอป และใชอัตราการผลิตสีพนพลาสติกอยูที่
ประมาณรอยละ 77 ของกําลังการผลิต ทั้งนี้ บริษัทไดรับลิขสิทธิ์การผลิตสีพนพลาสติกสําหรับชิ้นสวนรถยนต โดยความรวมมือ
ทางการคากับ OMT และเพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของจํานวนการผลิตรถยนตภายในประเทศ ซึ่งตลาดภายในประเทศยังมี
โอกาสทางธุ รกิ จอีก มาก บริ ษัท จึงมี แผนที่ จะขยายกําลั งการผลิ ตสี พนพลาสติ กสํ าหรับ ชิ้นส วนรถยนต เชน หนา ปด รถยนต
คอนโซลหนา และแผงไฟ เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มสายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต ซึ่งอยูในอุตสาหกรรม
รถยนตเชนกัน โดยจะขยายกําลังการผลิตสีพนพลาสติกอีกเทากับ 400 ตันตอป รวมเปนกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 1,000 ตันตอ
ปภายในป 2549 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 67 ของกําลังการผลิตเดิม
ในโครงการเพิ่มกําลังการผลิตนี้ บริษัทจะใชเงินลงทุนในเครื่องจักร และเครื่องมือตรวจสอบ ประมาณ 7.00 ลานบาท โดย
คาดวาจะเริ่มลงทุนในไตรมาสที่ 1 ป 2549 และคาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ป 2549
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รูปตัวอยางชิ้นสวนภายใน-ภายนอกรถยนตที่ใชสีพนพลาสติก
แผนการตลาด


บริษัทจะเนนลูกคา OEM ในอุตสาหกรรมยานยนต โดยขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาของ Origin
Miki(Thailand) มากขึ้น โดยการผลิตสีพนพลาสติกหลากหลายชนิดขึ้น

และ

ปจจัยที่จะใหโครงการประสบความสําเร็จ


ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีเปาหมายจะทําใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชีย (Detroit of Asia) จะทํา
ให อุ ต สาหกรรมรถยนต ข ยายตั ว ดั ง นั้ น รายได จ ากสายการผลิ ต สี พ น พลาสติ ก สํ า หรั บ ชิ้ น ส ว นรถยนต ซึ่ ง เป น
องคประกอบหนึ่งในการผลิตรถยนต ก็จะขยายตัวตามอุตสาหกรรมรถยนตเชนกัน



บริษัทใช Know-How ของ Origin ในการผลิตสีพนพลาสติก ซึ่งเปนที่ยอมรับของลูกคา และบริษัทยังมีความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนา Know-How ใหสามารถใชงานในประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดลอมแตกตางจากประเทศญี่ปุนได
เต็มประสิทธิภาพ



บริษัทจะขยายจํานวนลูกคาโดยอาศัยฐานลูกคาของบริษัทคูคา และบริษัทยังสามารถใหคําแนะนําในการใชงาน มีการ
ติดตอประสานงานและใหบริการหลังการขายกับลูกคาอยางใกลชิดและตอเนื่อง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ


มีผลิตภัณฑสีพนพลาสติกสําหรับชิ้นสวนรถยนตเพิ่มขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น



บริษัทสามารถผลิตสีพนพลาสติกไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณรอยละ 67 ของกําลังการผลิตเดิม ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถ
รองรั บ ความต อ งการสี พ น พลาสติ ก ของลู ก ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะสี พ น พลาสติ ก สํ า หรั บ ชิ้ น ส ว นรถยนต เ พื่ อ ให
สอดคลองกับการเพิ่มสายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมรถยนตเชนกัน

ความคืบหนาของโครงการ


3)

บริษัทกําลังศึกษาทางดานเทคนิคเพื่อเลือกซื้อเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือตรวจสอบสําหรับสีพนพลาสติกโดยมีการ
รวมมือกันระหวางบริษัท และเจาของ Know-How

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต และการจัดระบบคลังสินคา

เมื่อบริษัทสรางอาคารสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนตเสร็จแลว บริษัทมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตโดย
จัดสรรพื้นที่ภายในโรงงานใหเปนสัดสวนยิ่งขึ้นตาม Know-How ที่ใชในการผลิต และปรับปรุงผังสายการผลิตภายในโรงงานเพื่อให
เกิดการใชพื้นที่ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหบริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ ไดเพิ่มขึ้นอีก
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200 ตันตอป และหมึกพิมพออฟเซทไดอีกประมาณ 300 ตันตอป รวมเปนกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 2,300 ตันตอปภายในป
2549 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 28 ของกําลังการผลิตเดิม และบริษัทจะลงทุนในสายงานสนับสนุนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ โดยการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบและวิเคราะหเพิ่มขึ้น เพื่อ
เปนการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และสินคาของบริษัทใหเปนมาตรฐานสากล และเพื่อรับรองวาสินคามีคา
มาตรฐานตามขอกําหนดของการคาระหวางประเทศ รองรับการกีดกันทางการคาที่ไมใชมาตรการทางภาษี อีกทั้ง ยังเปนการลด
คาใชจายและเวลาในการวิเคราะหและตรวจสอบสินคาที่ตองสงไปทดลองและตรวจสอบยังตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทําใหตองใชระยะเวลามากและอาจทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได บริษัทจะใชเงินลงทุนในเครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบและวิเคราะห เชน เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสี เตาอบสีดวยระบบ UV เครื่องวัดความเขมของสี
เครื่องมือวิเคราะหหาสารโลหะหนัก เครื่องวัดระดับสารโลหะหนัก เครื่องวัดการดูดกลืนของแสง เครื่องแยกองคประกอบของสาร
ระเหย เครื่องแยกองคประกอบของเหลว และเครื่องสุมตัวอยางตามขอกําหนด เชน การสุมตัวอยางสีตามความลึกของสี เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะสรางอาคารสํานักงาน-คลังสินคาบนพื้นที่วางที่เหลืออยูในโรงงาน โดยประกอบดวยพื้นที่
อาคารสํานักงาน ขนาด 2 ชั้น และพื้นที่เก็บสินคาพรอมจําหนาย ซึ่งในปจจุบัน อาคารเดิมที่ใชเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑและสินคา
พรอมจําหนายนั้น ไมเพียงพอตอการรองรับการขยายตัวของบริษัท จึงตองการจัดระเบียบการเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑและสินคา
พรอมจําหนายใหเปนสัดสวนมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งปรับเสนทางการขนสงสินคาพรอมจําหนายภายในโรงงาน ทําใหมีเสนทางในการ
ขนยายสินคาพรอมจําหนายที่สะดวกและสามารถเก็บรักษาวัตถุดิบไดเปนสัดสวนและเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตและจัดระบบคลังสินคานี้ บริษัทจะใชเงินลงทุนเครื่องจักรและเครื่องมือ
ทดลองสํ าหรับ สายการผลิต สีเ คลือ บบรรจุภั ณฑ แ ละหมึ กพิ มพ ประมาณ 16.50 ลานบาท เครื่อ งมื อและอุป กรณ ที่ใ ชใ นการ
ตรวจสอบและวิเคราะห ประมาณ 18.00 ลานบาท และลงทุนสรางอาคารสํานักงาน-คลังสินคา ประมาณ 36.00 ลานบาท รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 70.50 ลานบาท โดยจะเริ่มลงทุนตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2549 และคาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ป
2549
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ


ทําใหบริษัทสามารถจัดสรรพื้นที่การผลิตสีแตละประเภทแยกจากกันไดชัดเจนเปนสัดสวนมากขึ้น และทําใหเจาของ
ลิขสิทธิ์ และผูคิดคนสูตรสีมีความมั่นใจมากขึ้น ในระบบการรักษาความลับของการกระบวนการผลิตสี ตั้งแตการผสม
สีตามสูตร การผลิต จนถึงการบรรจุ



บริษัทสามารถขยายกําลังการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ และหมึกพิมพไดเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่การผลิต



จากการที่มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจะทําใหบริษัทสามารถจําหนายสีเพิ่มมากขึ้น และสงผลใหบริษัทมีสวนครองตลาดใน
สายการผลิตเดิมมากขึ้นดวย



อาคารสํานักงาน-คลังสินคาจะทําใหบริษัทสามารถแยกสินคาพรอมจําหนายออกจากอาคารเก็บวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต และเพิ่มความสะดวกในเสนทางการขนสงของภายในโรงงานดวย



การพัฒนาสายงานสนับสนุนธุรกิจ ดานการวิจัยและพัฒนาจะทําใหบริษัทเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และสราง
ความแตกตางจากคูแขง เนื่องจากสามารถใหคําแนะนําแกลูกคา และลูกคาสามารถใชสีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่ตองการใชงาน และสามารถนําสีไปใชไดเต็มประสิทธิภาพ



ลดตนทุนการผลิตทางออมโดยการลดอัตราการสูญเสียจากการผลิต และลดคาใชจายที่ตองสงงานไปทดลองและ
ตรวจสอบยังตางประเทศ

ความคืบหนาของโครงการ


บริษัทอยูระหวางออกแบบสรางอาคารสํานักงาน-คลังสินคา



บริษัทอยูระหวางศึกษารายการและเจรจาราคาจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบและวิเคราะห
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บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

สรุปแผนการลงทุน
รายละเอียด
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตสวนเพิ่ม
กําลังการผลิตสีรวมทั้งสิ้น
เงินลงทุนในโครงการ
1. คาปรับปรุงที่ดิน ระบบความปลอดภัย และสาธารณูปโภค
2. อาคารโรงงานสายการผลิตสีพนชิ้นสวนรถยนต
3. ซื้อเครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือตรวจสอบ
สายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต
สายการผลิตสีพนพลาสติก
สายการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ
สายการผลิตหมึกพิมพ
4. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบและวิเคราะห
5. อาคารสินคาสําเร็จรูป
ประมาณเงินลงทุนในโครงการในแตละป
ประมาณเงินลงทุนในโครงการรวมทั้งสิ้น

หนวย

ไตรมาสที่ 4
ป 2548

ป 2549

ตัน
ตันตอป

-04,900

2,000
6,900

ลานบาท
ลานบาท

2.0
-0-

31.0
27.5

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

-0-0-0-0-0-02.0

22.0
7.0
4.0
12.5
18.0
36.0
158.0
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160.0

