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วิสยัทศัน์ (VISION) 

 

“มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้น ำด้ำนธรุกิจเฟอรนิ์เจอรใ์นภมิูภำคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรและ

จดักำรตำมมำตรฐำนสำกล สู่ควำมพึงพอใจสงูสดุ” 

 

 

พนัธกิจ (MISSION) 

“เป็นผู้ประกอบกำรในธรุกิจเฟอรนิ์เจอรท่ี์มีคณุภำพ และสำมำรถตอบสนอง

ควำมพึงพอใจของลกูค้ำเป็นส ำคญั โดยยึดนโยบำยกำรบริหำรงำนท่ี

ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกท่ีสดุ” 
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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษทั 
 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น  
          บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ผมขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจและใหก้ารสนบัสนุน
บรษิทัฯ ดว้ยดตีลอดมาท าใหส้ามารถผา่นพน้ชว่งเวลาแหง่ความส าเรจ็
ในปี 2557 มาไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย โดยในปี 2557 บรษิทัฯ สามารถ
สรา้งผลการด าเนนิงานตลอดทัง้ปีไดเ้ป็นทีน่่าพอใจ สามารถสรา้งรายได้
จากการขายได ้ 1,209.05 ลา้นบาท มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้จากปีที่
ผา่นมารอ้ยละ 3.09 ในขณะทีส่ว่นของรายไดร้วมเทา่กบั 1,235.32 ลา้น
บาท เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.12 อยา่งไรกต็าม แมก้ารสรา้งอตัราการ
เตบิโตของรายไดจ้ากการขายและรายไดร้วมจะพลาดจากเป้าหมายทีเ่รา
ตัง้ไวไ้ปบา้ง เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิไดเ้กดิการชะลอตวัทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ แต่คณะผูบ้รหิารกส็ามารถสรา้งผลก าไร
สทุธจิากการด าเนินงานไดเ้ป็นเงนิ 69.88 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการ
เตบิโตรอ้ยละ 71.32 สาเหตุทีส่ าคญัมาจากบรษิทัฯ สามารถบรหิาร

จดัการในสว่นของตน้ทนุขายดว้ยการสัง่ซือ้สนิคา้ไดใ้นตน้ทนุทีถู่กลงจากเดมิ ทัง้นี้เป็นผลมาจากนโยบายการ
บรหิารงานในปีทีผ่า่นมาทีบ่รษิทัฯ เน้นใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่นอกจาก
แผนการพฒันาเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อผลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้อยา่งต่อเนื่องแลว้ บรษิทัฯ 
ยงัไดใ้หค้วามส าคญัต่อหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มคีวามระมดัระวงั เพือ่รกัษาไวซ้ึง่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุก ๆ ฝา่ยต่อไป 

ผมขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารและพนกังานทุก ๆ ทา่น ส าหรบัความทุม่เท ความอตุสาหะ และเป็นก าลงั
ส าคญัในการขบัเคลื่อนบรษิทัฯ ใหก้า้วไปขา้งหน้าสูก่ารเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื พรอ้มยดึหลกัการด าเนินงาน
ทีม่คีวามโปรง่ใส ตามหลกัธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ผมเชือ่มัน่ว่า พืน้ฐานการท างานทีไ่ด้
วางรากฐานโดยยดึหลกัการดงักล่าวยอ่มจะน ามาซึง่ความเจรญิเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต  

โอกาสนี้ ผมขออ านวยพรใหท้า่นผูถ้อืหุน้ คณะผูบ้รหิาร และพนกังานทกุ ๆ ทา่น จงประสพแต่
ความสขุ ความเจรญิและความมัง่คัง่โดยทัว่กนั 
 ในนามคณะกรรมการบรษิทั 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

  
 พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์
 ประธานกรรมการบรษิทั  
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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

สวสัดีครบั  ท่ำนผูถื้อหุ้น  

 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) 

 

ปี 2557 ทีผ่่านมา นบัเป็นปีทีส่ าคญัยิง่อกีปีหนึ่งของบรษิทั ทุกท่านคงทราบ

กนัดวี่า กลุ่มอสีตโ์คสท ์ไดก้่อตัง้นิตบิุคคลแห่งแรกขึน้ในนามของ บรษิทั อสีตโ์คสท ์

อุตสาหกรรม จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกจิโรงเลื่อย โรงอบ และโรงงานแปรรปูไม้

ยางพารา จากนัน้ค่อย ๆ ต่อยอดมาเป็นการผลติชิน้สว่นประกอบเฟอรน์ิเจอรไ์ม้

ยางพารา และไดเ้ริม่ขยายการด าเนินธุรกจิโดยก่อตัง้นิตบิุคคลเพิม่ขึน้จนกระทัง่รวม

ไดท้ัง้สิน้ 5 บรษิทั ซึง่ด าเนินธุรกจิครอบคลุมถงึการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย

เฟอรน์ิเจอรจ์ากไมย้างพารา เฟอรน์ิเจอรจ์ากไมป้ารต์เิคลิบอรด์ การเป็นผูผ้ลติ

กระดาษปิดผวิ และไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ และหลงัจากนัน้กม็กีารปรบัโครงสร้างเหลอืเพยีงบรษิทัเดยีว คอื บรษิทั 

อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) และเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ซึง่จะเหน็ว่า 

รากฐานของบรษิทัเริม่ตน้มาในธรุกจิดา้นการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ แต่ในช่วงปี 2557 ทีผ่่านมาดว้ย

วสิยัทศัน์ของคณะผูบ้รหิารทีต่อ้งการจะขยายการด าเนินธุรกจิไปในดา้นต่าง ๆ เพิม่ขึน้ เราจงึไดเ้ริม่ตน้การด าเนินธุรกจิ

ไปในดา้นพลงังานทดแทนทีท่างบรษิทัไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) เพื่อร่วมด าเนินธรุกจิผลติไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยบ์นหลงัคารว่มกบับรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) นอกจากนี้ยงัไดด้ าเนินการจดัตัง้บรษิทัย่อย คอื 

บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั ทีท่างบรษิทัเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 เพื่อเขา้เป็นผูล้งทุนในธุรกจิดา้นต่าง ๆ 

ทีจ่ะขยายการเจรญิเตบิโตนอกเหนือจากธุรกจิเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 

สิง่ทีท่า้ทายความรู ้ ความสามารถ วสิยัทศัน์ในดา้นธุรกจิอื่น ๆ ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตของทมีผูบ้รหิารบรษิทัก าลงัจะ

เริม่ตน้อกีครัง้ ซึง่ผมขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านช่วยเป็นก าลงัใจใหก้บัทมีผูบ้รหิารบรษิทั สามารถฝา่ฟนั ปญัหา อุปสรรค 

และน าพาธุรกจิใหเ้จรญิกา้วหน้าและเตบิโตขึน้ไดอ้ย่างมัน่คง ซึง่กค็งเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัทีส่ดุของคณะผูบ้รหิารทุกท่าน 

โดยเราจะยงัคงรกัษาค ามัน่ทีจ่ะตัง้ใจบรหิารงาน เพื่อสรา้งผลก าไรตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านต่อไป 
 

ขอบคณุครบั 
 

 
 

นำยวลัลภ สขุสวสัด์ิ 
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
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สำรจำกกรรมกำรผู้จดักำร 
 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุ้น  
 บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) 

 
นับตัง้แต่ปี 2556 ทีผ่่านมา ทีถ่อืเป็นอกีปีทีย่ิง่ใหญ่ส าหรบั ECF จาก

การเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) แต่ในรอบปี 
2557 นี้ นบัเป็นปีทีท่า้ทายความสามารถของทมีผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั
ทุกคน กบัการท างานทีย่ดึเป้าหมายของการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะทีป่จัจยั
จากภายนอกไม่เอือ้อ านวย ซึง่อุปสรรคส าคญัทีเ่กดิขึน้ อาท ิลกูคา้หลกัดา้นตลาด
ต่างประเทศของเราคือ ประเทศญี่ปุ่น มนีโยบายการปรบัเพิม่ขึน้ของภาษีการ
บรโิภค (Consumption tax) จากรอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 8 ท าใหน้ับตัง้แต่
ช่วงปี 2556 ถงึไม่เกนิไตรมาสที ่1 ปี 2557 ลูกคา้ญี่ปุ่นไดเ้ร่งการส่งมอบสนิค้า
ในช่วงดังกล่าวเป็นจ านวนมากส่งผลให้ช่วงเวลาต่อมายอดการส่งมอบลดลง 
ประกอบกับช่วงปลายปีรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตัง้ใหม่ท าให้
ประชาชนยงัไม่เกดิความมัน่ใจต่อทศิทางการบรหิารงานและนโยบายของรฐับาล

ชุดใหม่สง่ผลต่อยอดค าสัง่ซือ้สนิคา้ของบรษิทัเช่นกนั อย่างไรกต็าม ปจัจยัทีช่่วยใหร้ายไดจ้ากการขายของบรษิทัยงัคง
เติบโตได้แม้จะพลาดจากเป้าหมายที่วางไว้คอื การเจรญิเติบโตจากการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอื่น ๆ อาท ิบาเรน 
สหรฐัอเมรกิา ชลิ ีฟิลปิปินส ์อนิเดยี ซึง่มยีอดขายเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัการเตบิโตจากก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค
ในประเทศ ซึง่ในสว่นของรายไดบ้รหิารยงัคงสามารถประคบัประคองจนผ่านช่วงปีที่ผ่านมาได ้แต่ในสว่นของตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายบรษิทัสามารถบรหิารจดัการไดจ้นมสีดัสว่นของตน้ทุนขายเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายอยู่ในอตัราทีต่ ่าสุดเมื่อ
เทยีบกบัช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการส่งนโยบายต่อฝ่ายผลิต ฝ่ายจดัซื้อ และฝ่ายวางแผนที่จะต้องบริหาร
จดัการต้นทุนและการสัง่ซือ้สนิคา้เพื่อใช้ในกระบวนการผลติให้ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถประสบผลส าเรจ็ด้วยดี 
และในช่วงปี 2557 อกีเช่นกนั บรษิัทได้ตดัสนิใจจะก้าวไปสู่การด าเนินธุรกจิอื่น ๆ ซึ่งเริม่ต้นจากธุรกจิด้านพลงังาน
ทดแทนในสว่นของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยเริม่ตน้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา ซึง่เป็น
เรื่องทีท่า้ทายความสามารถของผูบ้รหิารและทมีงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เรายงัแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกจิที่
จะขยายไปในดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในรปูแบบอื่น ๆ อาท ิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 
เป็นตน้  

ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ ผมขอขอบคุณลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ พนัมติร คณะผูบ้รหิารและทมีงานทุกฝา่ยที่
ปฏบิตังิานเพื่อสรา้งความเจรญิเตบิโตและความแขง็แกร่งใหแ้กบ่รษิทัอย่างเตม็ความสามารถดว้ยดเีสมอมา 
  
นำยอำรกัษ์ สุขสวสัด์ิ 

 

 

 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 
 
  

4 1 2 3 

1. พลเอกเทอดศกัด์ิ  มำรมย ์
ประธานกรรมการบรษิทั 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกัษ ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 

3. นำยชำลี สุขสวสัด์ิ 
รองประธานกรรมการบรษิทั 

4. นำยวลัลภ สุขสวสัด์ิ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
  

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 

 

5 6 7 

5. รศ.ทรงกลด จำรสุมบติั 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

6. นำยอำรกัษ์ สขุสวสัด์ิ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นำงวรำภรณ์ สุขสวสัด์ิ 
กรรมการ 

8. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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คณะกรรมกำรบริหำร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นำยวลัลภ สขุสวสัด์ิ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นำยชำลี สขุสวสัด์ิ นำงสำวทิพวรรณ สขุสวสัด์ิ นำยอำรกัษ์ สขุสวสัด์ิ 
 กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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นำงสำวทิพวรรณ สุขสวสัด์ิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหำร 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากซา้ยไปขวา 
1. นางสาวพชนนั สงิหภ์ู่ ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
2. นายราชา พจน์อรยิะ ผูอ้ านวยการฝา่ยโรงงาน ส านกังานใหญ่ 
3. นายอรรถพล ธนาพล ผูอ้ านวยการฝา่ยโรงงาน สาขา 1  

นำยอำรกัษ์ สุขสวสัด์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

นำงสุภคั สขุสวสัด์ิ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (สว่นสาขา) 

นำยสิทธิโชค ชินนุรตัน์ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังานใหญ่) 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
 

 
ช่ือบริษัทภาษาไทย : บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อบรษิทัภาษาองักฤษ : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF) 
วนัทีจ่ดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั : วนัที ่12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบรษิทัจ ากดั 
  ต่อมาเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2555 บรษิัทได้ด าเนินการจด

ทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดั และเปลีย่นแปลงชื่อเป็น บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107555000449 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย เฟอร์นิ เจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบใน
การผลติเฟอร์นิเจอร ์การผลติและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปร
รูปอบแหง้ การจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรผ์่านโชวร์ูมสาขา และ
การใหบ้รกิารตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พวีซี)ี  

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 37/9 หมู่  10 ถนนบ้านบึง – แกลง ต าบลทางเกวียน        
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 

ทีต่ัง้ส านกังานสาขา 
สาขาที ่1 : เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ต าบลวังจันทร ์

อ าเภอวงัจนัทร์ จังหวดัระยอง โดยส านักงานแห่งนี้ใช้เป็น
โรงงานผลติและประกอบเฟอรน์ิเจอร ์อกีแห่งหนึ่งของบรษิัท 
รวมถึงสายการผลติในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูป
และอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวส าหรับใช้ในการผลิต
เฟอรน์ิเจอร ์

สาขาที ่2 : เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี โดยส านักงานแห่งน้ีใช้เป็นส่วนของฝ่าย
บรหิารงานทัว่ไป และโกดงัเกบ็สนิค้า นอกจากนี้บรษิัทยงัมี
ส านกังานสาขาทีจ่ดทะเบยีน ส าหรบัใชเ้ป็นโชวร์ูมส าหรบัจดั
แสดงและจ าหน่ายสนิค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 รวม
ทัง้สิน้อกี 13 แห่ง 

โทรศพัท ์ : +66 38-886-372-4  
โทรสาร : +66 38-678-220 
Home Page : www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com   
ทุนทีเ่รยีกช าระแลว้ : 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสบิล้านบาทถ้วน) จากทุน

จดทะเบยีนทัง้หมด 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเกา้สบิห้า
ลา้นบาทถ้วน) โดยในส่วนของทุนจดทะเบยีนที่รอเรยีกช าระ
จ านวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้จ านวนจ านวน 
260,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็นการ
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (ECF-W1) 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ : 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ 
 
บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์
ชื่อนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีต่ัง้ : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4 

และ 6 - 7 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : +66 2359-1200 

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.elegathai.com/
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ผูส้อบบญัชี 
ชื่อผูส้อบบญัช ี : นายเมธ ีรตันศรเีมธา  
ทีต่ัง้ : บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากดั อาคารเจา้พระยา

ทาวเวอร์ หอ้ง 706 เลขที่ 89 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง 
แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ : +66 2630 7500 หรอื 0-2714-8842-3 หรอื 0-2185-0342 
โทรสาร : +66 2630 7506 หรอื 0-2185-0225 

 
ท่ีปรกึษำกฎหมำย 
ชื่อทีป่รกึษากฎหมาย : นายฐานนัดร ์เจรญิฤทธิ ์/ นายอ านาจ จ าปาสาร 
ทีต่ัง้ : ส านกักฎหมายกฤตธรรม เลขที ่9 ซอยอนิทามระ 7 ถนนสุทธิ

สารวนิิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 

โทรศพัท ์ : +66 2279 3141  
 : +66 2616 6384 
 
ส ำนักเลขำนุกำรบริษทัและนักลงทุนสมัพนัธ ์
ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั : นางสาวสารสิา ทองกติตกิุล 
ทีต่ัง้ : เลขที ่ 25/28 หมู ่ 12 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา 

จงัหวดัปทมุธานี 12150 
โทรศพัท ์ : +66 2152-7301-4 ต่อ 212 
โทรสาร : +66 2152-7305 
อเีมล ์ : ir@eastcoast.co.th 
 
ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี “แบบ 56-1” 
ของบรษิทัทีแ่สดงไวใ้น www.sec.or.th หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com 

 

  

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.elegathai.com/
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 
 

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) (East Coast Furnitech Public Company 
Limited : ECF) (“บริษทั”) ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะครองสว่นแบ่งทางการตลาด
ในอนัดบั 1 ใน 5 ของธุรกจิเฟอรน์ิเจอรข์องประเทศไทย 

ปจัจุบนับรษิทัมแีนวโน้มการเตบิโตของยอดขายในกลุ่มเฟอรนิ์เจอรท์ัง้ในสว่นไมป้ารต์เิคลิบอรด์และไมย้างพารา
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวเกดิจากการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่องดว้ยความเชื่อมัน่ของกลุ่มลูกคา้ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญีปุ่น่ทีท่างบรษิทัมกีารตดิต่อซือ้ขายกนัมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ดว้ยความเชื่อมัน่
ดงักล่าวส่งผลให้อตัราการเติบโตในยอดขายของบริษัทมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงปริมาณความ
ตอ้งการเฟอรน์ิเจอรใ์นประเทศ และโอกาสในการขยายตลาดไปยงักลุ่มประเทศใหม่ทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ดว้ยเช่นกนั 
ดงันัน้บรษิทัจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งวางแผนการขยายก าลงัการผลติ การปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้คีวามทนัสมยั รวดเรว็ 
พรอ้มรองรบัปรมิาณค าสัง่ซือ้ทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องไดท้นัเวลา  

ส าหรบัช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา บรษิทัมยีอดค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างมากจากกลุ่มลกูคา้ใน
ประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ บาเรน สหรฐัอเมรกิา ชลิ ีอนิเดยี และฟิลปิปินส ์ซึง่การเตบิโตของรายไดจ้ากการขายส าหรบักลุ่ม
ลกูคา้เหล่าน้ี สง่ผลใหโ้ดยภาพรวมในสว่นของรายไดจ้ากการสง่ออกของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรบักลุ่มลกูคา้ใหม่ บรษิทัไดว้างแผนเน้นการขยายตลาดไปสูก่ลุ่มประเทศอื่น ๆ ทีม่ปีรมิาณความตอ้งการ
ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรเ์พิม่ขึน้และมแีนวโน้มขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง อาทเิช่น ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC) ประเทศแถบตะวนัออกกลาง นอกจากน้ีในกลุ่มประเทศเดมิทีท่างบรษิทัมฐีานลกูคา้อยู่แลว้ในปจัจุบนั ทาง
ทมีงานดา้นการตลาดของบรษิทัยงัคงเน้นกลยุทธก์ารขยายจ านวนลกูคา้ในประเทศเดมิใหเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรบักลุ่มลูกค้าในประเทศ บรษิทัจะมกีารผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอรใ์ห้กบักลุ่มลูกค้าประเภท 
ร้านคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) สัง่ซื้อโดยใช้ตราสนิคา้ของบรษิัท ไดแ้ก่ แบรนด์ MUSE ที่จ าหน่ายให้กบั
เทสโก ้ โลตสั แบรนด์ LEAF จ าหน่ายให้กบัโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จ าหน่ายผ่านบิ๊กซ ี แบรนด์ เอ เซเว่น 
จ าหน่ายผ่านเมกาโฮม และน้องใหม่ล่าสุดแบรนด ์ CUBE เริม่จ าหน่ายผ่านไทวสัดุเมื่อช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา การ
จ าหน่ายผ่านโชว์รูม ของบรษิัทภายใต้แบรนด ์ ELEGA และการจ าหน่ายผ่านกลุ่มรา้นค้าปลกีและร้านค้าส่ง
เฟอร์นิเจอร ์ (Dealer) ทัว่ประเทศ ซึง่ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บรษิัทยงัคงสรา้งรายไดจ้ากการขายส าหรบักลุ่ม
ลูกค้าในประเทศได้เตบิโตอย่างต่อเนื่อง  

 
บรษิทัด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรจ์ากไมป้ารต์เิคลิบอรด์และไมย้างพารา กระดาษปิดผวิ ไม้

ยางพาราแปรรปูอบแหง้ และใหบ้รกิารตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พวีซี)ี เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์ 
บรษิัทมบีรษิัทย่อย 1 แห่ง คอื บริษัท ววี ี– เดคคอร์ จ ากดั (V V Décor) เป็นบรษิัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

99.95 โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน) ช าระเตม็มูลค่า โดยก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิดา้น
การตลาด (Trading) เพื่อเป็นผูจ้ าหน่ายกระดาษปิดผวิใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษิทั  

ผลติภณัฑข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย สามารถแบ่งกลุ่มสนิคา้หลกัได ้5 ประเภท คอื 
1. เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา 
2. เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 
3. เฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายย่อย 
4. กระดาษปิดผวิ  
5. ไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ 
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บริษัท อีสตโ์คสท ์เฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท วีวี – เดคคอร ์จ ำกดั บริษัท อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 

เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บรษิัทได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทย่อยเพิม่เติมอกี 1 แห่ง คอื บรษิัท อซีเีอฟ 
โฮลดิ้งส ์จ ากดั (ECF Holdings) ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถือหุ้นในบรษิัทอื่น (Holding Company) โดยบรษิัทถือ
หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มมีูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาท) โดยมหีลกัการและเหตุผล
ในการจดัตัง้บรษิัทย่อย ECF Holdings คอื เพื่อใช้ ECF Holdings เป็นผู้เขา้ลงทุนในธุรกจิอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ธุรกจิการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ซึ่งเป็นธุรกจิหลกัของบรษิัท อาทเิช่น ธุรกจิด้านพลงังานทดแทน หรอื
ธุรกจิประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมเีพิม่เติมในอนาคต 

 
แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกลุม่บริษทั บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

ร้อยละ 99.95 ร้อยละ 51.00 
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ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) ด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรจ์ากไม้
ปารต์เิคลิบอรด์และไมย้างพารา กระดาษปิดผวิ ไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์
การจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติ และเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิทีส่ ัง่ซือ้จากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ และใหบ้รกิารตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พวีซี)ี เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั ววี ี – เดคคอร ์ จ ากดั (V V Décor) เป็นบรษิทัย่อยเพยีงแห่งเดยีวที่
บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.95 โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) ช าระเตม็มลูค่า ก่อตัง้
ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิดา้นการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผูจ้ าหน่ายกระดาษปิดผวิใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษิทั 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย สามารถแบ่งกลุม่สนิคา้หลกัได ้5 ประเภท คอื 
1. เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา 
2. เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 
3. เฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายย่อย 
4. กระดาษปิดผวิ  
5. ไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ 

บรษิทัมรีายไดโ้ดยสว่นใหญ่มาจากการผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) การผลติและจ าหน่าย
โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทั ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ และไมย้างพารา ใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยกลุ่มลกูคา้ในประเทศ ประกอบดว้ยกลุ่มรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ไดแ้ก่ เทสโก ้ โลตสั 
(Tesco Lotus) บิก๊ซ ี(Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และ ไทวสัดุ (Thai Watsadu) ส าหรบั
ลกูคา้ต่างประเทศจะเป็นการผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ใหก้บับรษิทัผูจ้ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ และรา้นคา้ปลกีรายใหญ่ 
(Modern Trade) หลายรายในประเทศญีปุ่น่ โดยหากพจิารณาจากโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายทัง้หมดของบรษิทั จะ
พบว่า ในปจัจุบนับรษิทัมสีดัสว่นการขายใหก้บัลกูคา้ในประเทศญีปุ่น่ประมาณรอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการขาย
ทัง้หมด รองลงมาคอื รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ภายในประเทศ โดยตราสนิคา้ทีท่างบรษิทัเป็นผูผ้ลติและ
จ าหน่ายใหก้บักลุ่มรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบดว้ยตราสนิคา้ทีเ่ป็นของบรษิทัเอง ไดแ้ก่ “Muse” 
“Fur Direct” “Leaf” “a7” และ “CUBE” โดยเป็นตราสนิคา้ทีท่างบรษิทัผลติและจ าหน่ายใหก้บั เทสโก ้โลตสั (Tesco 
Lotus) บิก๊ซ ี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และ ไทวสัดุ (Thai Watsadu) ตามล าดบั 
ส าหรบัตราสนิคา้ “ELEGA” จะเป็นตราสนิคา้ทีบ่รษิทัใชส้ าหรบัการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ีส่่วนใหญ่ผลติจากไมจ้รงิ
ภายในโชวร์มูสาขาเพื่อแสดงสนิคา้และจ าหน่ายเฉพาะเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราทีท่างบรษิทัเป็นผูผ้ลติเอง และ
เฟอรน์ิเจอรท์ัง้สว่นทีส่ ัง่ซือ้จากภายในประเทศและสว่นทีน่ าเขา้จากต่างประเทศทีส่ว่นใหญ่ผลติจากไมจ้รงิ ซึง่โชวร์มูจะ
ตัง้อยู่ในอนิเดก็ซ ์ ลฟีวิง่ มอลล ์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมจี านวนโชวร์มู ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 11 สาขา และ 2 สาขา ตามล าดบั นอกจากช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ 
บรษิทัยงัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บักลุ่มรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) ในนาม “Costa” 
เพื่อใชเ้ป็นตราสนิคา้ส าหรบัการจ าหน่ายผ่านทาง Dealer โดยในช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา บรษิทัไดเ้ริม่ตน้การจ าหน่าย
สนิคา้ออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต ์ www.elegathai.com โดยไดเ้ริม่ตน้การจ าหน่ายผ่านช่องทางดงักล่าว ตัง้แต่ช่วงไตร
มาสที ่4 ของปี 2557 เป็นตน้มา 
  

http://www.elegathai.com/
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ตรำสินค้ำของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โชวร์มู “ELEGA”  
บนพื้นท่ีเช่ำภำยใน อินเดก็ซ ์ลีฟว่ิง มอลล ์(11 สำขำ) และโฮมโปร 2 สำขำ 

 
- พืน้ทีเ่ช่าภายในอนิเดก็ซ ์ลฟีวิง่ มอลล ์สาขาบางนา หาดใหญ่ รงัสติ บางใหญ่ รตันาธเิบศร ์ เกษตร-นวมนิทร ์

เพชรเกษม ราชพฤกษ ์นครราชสมีา เชยีงใหม ่พทัยา ชลบุร ีและสาขาล่าสดุทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ในเดอืน
กุมภาพนัธ ์ปี 2558 คอื สาขาหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

-  พืน้ทีเ่ช่าภายในโฮม โปร สาขาฉะเชงิเทรา และสพุรรณบุร ี
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ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ผำ่น www.elegathai.com 

 
 

http://www.elegathai.com/
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ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
 

บรษิัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “ECF”) ด าเนินธุรกจิเป็นผู้ผลติและจ าหน่าย
เฟอรน์ิเจอรจ์ากไมป้ารต์เิคลิบอรด์และไมย้างพารา กระดาษปิดผวิ ไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการ
ผลติเฟอรน์ิเจอร ์การจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติ และเฟอรน์ิเจอรท์ีส่ ัง่ซือ้จากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และใหบ้รกิารตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พวีซี)ี เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 

 
ผลติภณัฑข์องบรษิทั ประกอบดว้ยกลุ่มผลติภณัฑ ์5 ประเภทหลกั โดยจะเรยีงล าดบัตามการเริม่ต้นการ

ด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยเริม่แรกบรษิทัไดเ้ปิดการด าเนินธุรกจิในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไมย้างพารา ซึง่ในส่วน
กระบวนการผลติจะเป็นการน าท่อนไมย้างพาราเพื่อน ามาอบแหง้และแปรรูปเป็นไมย้างพาราแผ่นเพื่อพรอ้มใชเ้ป็น
วตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์โดยไมย้างพาราแผ่นจะถูกส่งต่อเขา้สู่กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราของ
บรษิทั และในบางส่วนจะเป็นการจ าหน่ายใหก้บัโรงงานผลติเฟอรน์ิเจอรแ์ละบุคคลภายนอกทัว่ไป ในส่วนเฟอรน์ิเจอร์
ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ ซึง่เป็นส่วนทีส่ามารถสรา้งรายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิเป็นรายไดห้ลกัใหแ้ก่บรษิทันัน้ ในส่วน
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติคอื ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ จะเป็นการสัง่ซือ้จากบุคคลภายนอกทีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัทัง้หมด 
โดยไมป้ารต์เิคลิบอรด์ทีส่ ัง่ซือ้เขา้มา จะถูกน ามาปิดผวิดว้ยกระดาษปิดผวิ ซึง่กระดาษปิดผวิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ
ทัง้หมด ทางบรษิทัจะเป็นผูผ้ลติขึน้เองซึง่ส่วนใหญ่จะถูกน ามาใชใ้นการผลติภายในบรษิทั และมบีางส่วนทีจ่ าหน่า ย
ใหก้บับุคคลภายนอก เมื่อไดไ้มป้ารต์เิคลิบอรด์ปิดผวิพรอ้มใชง้านแลว้จะถูกส่งต่อเขา้สู่กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์ม้
ปารต์เิคลิบอรด์ต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของการประกอบธุรกจิบรษิทัยงัมสี่วนเฟอรน์ิเจอรท์ีน่ าเขา้จากต่างประเทศเพื่อ
จ าหน่ายภายในโชวร์มูของบรษิทัรวม 13 แห่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ในขณะนี้ดว้ย  

โดยมรีายละเอยีดของแต่ละผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
 

1. ไม้ยำงพำรำแปรรปูและอบแห้ง 
ไมย้างพาราเป็นไมท้ีม่คีุณภาพทางกายภาพหลายประการใกลเ้คยีงกบัไมส้กั มลีวดลายทีส่วยงาม สามารถ

น ามายอ้มสไีด ้เน้ือไมง้่ายต่อการตกแต่ง น ้าหนกัเบา ทัง้มรีาคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไมท้ีใ่ชผ้ลติเฟอรน์ิเจอร์
ชนิดอื่น ดว้ยองคป์ระกอบดา้นคุณสมบตัอินัโดดเด่นหลายประการเช่นน้ี ไมย้างพาราจงึเป็นทีรู่จ้กั และนิยมใชแ้พร่หลาย
ทัว่โลก ในเวลาอนัรวดเรว็ ในชื่อของ “ไม้สกัขาว (White Teak )” โดยไมย้างพาราทีน่ ามาใชใ้นอุตสาหกรรมไมใ้น
ปจัจุบนัน้ี สว่นมากมาจากสวนยางพาราในลกัษณะของไมป้ลกูขึน้มาใหมไ่มไ่ดเ้ป็นลกัษณะของไมท้ีข่ ึน้เองตามธรรมชาต ิ
โดยไมท้ีจ่ะถูกน ามาใชง้านโดยส่วนใหญ่จะเป็นไมท้ีม่อีายุมาก ใหผ้ลผลติน ้ายางต ่า ไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกจิ  ในการกรดี
เอาน ้ายางอกีต่อไป จงึจ าเป็นตอ้งโค่นออก แลว้ปลกูทดแทนใหม่ ตามวงจรธรรมชาตใินการประกอบอาชพีของเกษตรกร
ท าสวนยางพารา ตามระเบยีบของส านักงานกองทุนสงเคราะหก์ารท าสวนยาง เกษตรกรเจา้ของสวนยางจะต้องยื่นขอ
อนุญาตตดัโค่นและได้รบัการอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรอือาจใช้ไม้ยนืต้นประเภทอื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปลกูนานเช่นกนั ก่อนจะตดัและน ามาเขา้กระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการน าไมท้่อนซุงยางพาราเขา้โรงเลื่อยเพื่อ
เลื่อยใหเ้ป็นชิน้ตามขนาดทีต่้องการแลว้น าไปอดัน ้ายาถนอมเนื้อไมท้ีใ่ชใ้นลกัษณะของสารละลายน ้า ท าใหม้นี ้าในเนื้อ
ไมม้าก จงึจ าเป็นต้องปรบัความชืน้ในเนื้อไมใ้หอ้ยู่ในระดบัสมดุลกบัสภาวะอากาศ ดว้ยการอบเพื่อใหไ้ม้คงรูป ไม่เกดิ
ปญัหาการยดืหรอืหดตวัของไม้ จนก่อให้เกดิปญัหาการแตกที่ผวิและภายในเน้ือไม้ (Cracking) การแตกตามหวัไม ้
(Splitting) การบดิงอ (Warping) สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อผลติภณัฑ ์การลดความชืน้ในเนื้อไม ้ยงัช่วยลดโอกาสใน
การเจรญิเติบโตของเชื้อรา ดงันัน้ไม้ยางพาราแปรรูปจะต้องมรีะดบัความชื้นที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจงึจะ
สามารถน าไปผลติเป็นเฟอรน์ิเจอรไ์ด ้
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ไมย้างพาราแปรรปูเป็นวตัถุดบิส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ซึง่ทางบรษิทัมกีระบวนการ
ผลติในการแปรรปูไมอ้ย่างครบวงจร ก่อนจะป้อนเขา้สูก่ระบวนการผลติเป็นเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราต่อไป  

เริม่ตน้จากการรบัซือ้ไมย้างพาราท่อน เพื่อน ามาแปรรูปโดยการเลื่อยก่อนน าไปอบแหง้ โดยบรษิทัจะวาง
แผนการรบัซือ้ไมย้างพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกนัปญัหาการขาดแคลนไมย้างพาราทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ซึง่ปญัหา
ดงักล่าวจะสง่ผลต่อปญัหาการตดิขดัในกระบวนการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราเป็นล าดบัต่อไป 

ในกระบวนการผลติไมย้างพาราแปรรปูนัน้ มกีระบวนการซบัซอ้นซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ และทกัษะใน
การผลติเป็นอย่างด ีโดยบรษิทัมกีระบวนการครบวงจร ตัง้แต่กระบวนการเลื่อยเพื่อแปรรูปไมซุ้ง กระบวนการอดัน ้ายา
เพื่อป้องกนัมอดและปลวก ดว้ยถงัอดัน ้ายาความดนัสงู (High Pressure) จนถงึกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้แลว้
ยงัต้องอาศยัความช านาญของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราดงักล่าวตัง้แต่กระบวนการเลื่อยซอยไม้ ที่
แตกต่างจากการเลื่อยไมท้่อนตรงทัว่ไป เน่ืองจากท่อนไมย้างพารามรีปูร่างไม่แน่นอน มกัมคีวามโคง้ ไม่ตรงตลอดท่อน 
รวมถงึมตีาและต าหนิบนท่อนไมม้าก จงึยงัไม่สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารตดัซอยไมโ้ดยอตัโนมตัไิดป้จัจุบนั  

ไมย้างพาราแปรรปูทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลติโดยสว่นใหญ่ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 95 จะถูกน าส่ง
เขา้สู่กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอร์ไมย้างพาราของบรษิัท และบางส่วนจะถูกส่งขายใหก้บับุคคลทัว่ไป รวมถงึลูกคา้ที่
เป็นกลุ่มโรงงานขนาดเลก็ทีเ่ป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราต่อไป 

 
ภำพท่อนไม้ยำงพำรำ และไม้ยำงพำรำแปรรปู 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

2.  
 

2. เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ยำงพำรำ 
เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราเป็นเฟอรน์ิเจอรไ์มท้ีม่คีวามคงทนแขง็แรง เน่ืองจากผลติจากไมย้างพาราซึง่เป็นไม้

จรงิ โดยมวีตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติคอื ไม้ยางพาราและไมป้ระกอบอื่น ๆ คดิเป็นส่วนประกอบประมาณรอ้ยละ 35 
ของโครงสรา้งต้นทุนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา โดยสดัส่วนดงักล่าวจะเปลีย่นแปลงไปตามราคาไมย้างพาราใน
ทอ้งตลาดดว้ย 

ดว้ยความคงทน แขง็แรง มลีวดลายทีส่วยงาม สามารถยอ้มส ีและตกแต่งไดง้่าย คุณสมบตัเิหมาะกบัการ
ใชง้านทีต่อ้งการความทนทานต่อสิง่แวดลอ้มหรอืการใชง้านภายนอกอาคาร เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจงึเป็นทีน่ิยมในผูท้ี่
ชื่นชอบเฟอร์นิเจอรท์ี่มคีวามคงทน แขง็แรง หรอืกลุ่มผู้ทีม่ทีี่อยู่อาศยัในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อใหเ้กดิความ
รอ้นหรอืความชืน้สงู และเมื่อเทยีบกบัเฟอรน์ิเจอรท์ีผ่ลติจากไมป้ารต์เิคลิบอรด์ เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจะมรีาคาสงูกว่า 
เน่ืองจากราคาวตัถุดบิ ความนิยมในการใชเ้ฟอรน์ิเจอรจ์ากไมจ้รงิ ดงันัน้กระแสความนิยมใชเ้ฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราจงึ
กระจุกตวัเฉพาะกลุ่มผูน้ิยม ไม่ไดเ้ป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใชด้งักล่าวค านึงถึงความ
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เหมาะสมของคุณสมบตักิารใชง้านเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ความสวยงาม และยงัไม่มผีลติภณัฑอ์ื่น ๆ ทีม่คีุณสมบตักิาร
ใชง้านทดแทนกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราของบรษิทัจะแบ่งออกเป็นสนิคา้ทัง้หมด 3 หมวด ดงันี้ 
 

หมวดสินค้ำท่ี ประเภทผลิตภณัฑ ์

1 ชุดโต๊ะรบัประทานอาหาร (Dining Table) 

2 ชุดโต๊ะรบัแขกและโซฟา (Living Room) 

3 ชุดหอ้งนอน (Bedroom) 

 
ภำพตวัอย่ำงผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์ม้ยำงพำรำ 

 
1. ตวัอย่างผลติภณัฑช์ุดโต๊ะรบัประทานอาหาร (Dining Set)  
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2. ตวัอย่างผลติภณัฑช์ุดโต๊ะรบัแขกและโซฟา (Living Room) 
 

 
 

 
3. ผลติภณัฑช์ุดหอ้งนอน (Bedroom) 
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สนิคา้ในกลุ่มเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา ทางบรษิทัจะผลติและจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้โดยแบ่งออกไดด้งันี้ 

1. การผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซื้อ (Made to order) ให้กบัลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลกัคือ ผู้
จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์และรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญีปุ่น่ 

2. การผลติและจ าหน่ายให้กบัลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสนิค้าของบรษิัทคือ “Leaf” เพื่อวางจ าหน่าย
ภายในโฮม โปร (Home Pro) 

3. การจ าหน่ายผ่านโชว์รูมบนพื้นที่เช่าภายในอนิเดก็ซ์ ลฟีวิง่ มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร 
(Home Pro) รวม 13 สาขา ภายใตช้ื่อตราสนิคา้ของบรษิทัคอื “ELEGA” 

 
 

3. เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ปำรติ์เคิลบอรด์ 
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์เป็นเฟอรน์ิเจอรส์มยัใหม่ โดยมวีตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติคอื ไมป้ารต์เิคลิ

บอรด์ คดิเป็นส่วนประกอบประมาณรอ้ยละ 50 ของโครงสรา้งต้นทุนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ รองลงมา
คอื กระดาษปิดผวิ (ฟอยล)์ ประมาณรอ้ยละ 10 

ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากไมย้างพาราเป็นหลกั โดยจะน าไมย้างพารา และไมป้ระเภทอื่น 
ๆ มาบดใหเ้ป็นชิน้ขนาดเลก็ แลว้น ามาอดัตดิกนัโดยใชส้ารยดึเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็นตวัเชื่อม
โครงสรา้งของแผ่นปารต์เิคลิ ชัน้บนและชัน้ล่างจะเป็นชิน้ไมล้ะเอยีด ส่วนชัน้กลางจะเป็นชิน้ไมห้ยาบ ท าใหแ้ผ่นปารต์ิ
เคลิไม่เหมาะกบัการยดึติดด้วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรอืท าลิ้นร่องบนผวิได ้โดยทัว่ไปแผ่นปาร์ตเิคลิจะมี
ความกวา้งยาว 4 x 8 ฟุต และมคีวามหนาตัง้แต่ 6 ถงึ 35 มลิลเิมตร  

 
ภำพไม้ปำรติ์เคิลบอรด์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ปารต์เิคลิบอรด์นัน้จดัเป็นไมท้ีม่นี ้าหนกัเบาทีสุ่ดในบรรดาไฟเบอรบ์อรด์ ซึง่ความแขง็แรงจะน้อยกว่าไมเ้อม็ดี

เอฟ และไมเ้น้ือแขง็ทัว่ไป นอกจากนี้ตวัเนื้อไมจ้ะมกีารขยายตวัไดง้่ายเมื่อโดนความชืน้ อย่างไรกต็ามปารต์เิคลิบอรด์
นิยมน ามาใชใ้นงานไมท้ีใ่ชภ้ายในตวัอาคาร แทนทีง่านภายนอกอาคารทีม่คีวามชืน้สงู และปจัจุบนันิยมน ามาผลติเป็น
เฟอรน์ิเจอร ์เน่ืองจากมนี ้าหนกัเบา สามารถประกอบและเคลื่อนยา้ยไดง้่าย ราคาย่อมเยา และทีส่ าคญัอกีประการหนึ่ง
คอื ปารต์เิคลิบอรด์ถูกน ามาทดแทนการผลติเฟอรน์ิเจอรด์ว้ยไมเ้นื้อแขง็จากธรรมชาตซิึง่ถูกตดัโค่นจากไมใ้นป่าจงึไม่
เป็นการสง่เสรมิดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้วตัถุดบิประเภทไมเ้น้ือแขง็ในปจัจุบนั จงึเป็นวตัถุดบิทีห่าไมย้ากมาก  

เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์มกีระบวนการผลติทีง่่ายกว่า เน่ืองจากกระบวนการผลติโดยสว่นใหญ่จะผ่านการ
ท างานของเครื่องจกัร ประกอบกบัไมป้าร์ตเิคลิบอร์ดมนี ้าหนักเบา จงึมรีะยะเวลาในกระบวนการผลติทีส่ ัน้ ใชช้ัว่โมง
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แรงงานน้อยกว่า เมื่อเทยีบกบัการผลติเฟอรน์ิเจอร์จากไมเ้นื้อแขง็ ซึ่งทัง้หมดที่กล่าวมาส่งผลใหก้ารผลติเฟอรน์ิเจอร์
จากไมป้ารต์เิคลิบอรด์มตีน้ทุนการผลติทีต่ ่ากว่า ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทุนทีส่ าคญั 

โดยหากจะเปรยีบเทยีบกนัในส่วนกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้เน้ือแขง็หรอืเฟอร์นิเจอร์ไม้จรงิ จะต้องผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อดัน ้ายา อบ ตดั ประกอบ ขดั ลงส ีและเคลอืบไม ้ซึง่แต่ละขัน้ตอนตอ้งใชแ้รงงานในการผลติเป็นจ านวน
มาก เพื่อให้ได้งานที่มคีวามปราณีตและต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละขัน้ตอนการผลิต บรษิัทจงึเน้นเพิม่ก าลงัการผลิต
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ โดยการเพิม่เครื่องจกัรทีม่คีวามทนัสมยัในรปูแบบเครื่องจกัรกึง่อตัโนมตั ิ(Semi - Automatic 
Machine) ในการผลติเพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายดา้นแรงงาน เพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการผลติใหม้ากขึน้กว่าเดมิ  

ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ของบรษิทัจะแบ่งออกเป็นสนิคา้ทัง้หมด 6 หมวด โดยในแต่ละหมวด
จะมรีุ่นของสนิคา้แบ่งออกได ้ดงันี้ 

 

หมวดสินค้ำท่ี ประเภทผลิตภณัฑ ์
1. ชัน้วางของเอนกประสงค ์
2. ตูเ้อนกประสงค ์/ ตูโ้ชว ์
3. ตูเ้สือ้ผา้ 
4. โต๊ะคอมพวิเตอร ์/ โต๊ะท างาน 
5. ชัน้วางทวี ี
6. ตูส้ าหรบัใสร่องเทา้ 
7 โต๊ะเครื่องแป้ง เตยีง 

 
ภำพตวัอย่ำงผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์ม้ปำรติ์เคิลบอรด์ 
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ภำพตวัอย่ำงผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์ม้ปำรติ์เคิลบอรด์ (ต่อ) 
 

 
 
 

สนิคา้ในกลุ่มเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ทางบรษิทัจะผลติและจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้โดยแบ่งออกไดด้งันี้ 
1. การผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซื้อ (Made to order) ให้กบัลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลกัคือ ผู้

จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์และรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญีปุ่น่ 
2. การผลติและจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในประเทศ โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทัคอื “Muse” “Fur Direct” “Leaf” 

“a7” และ “CUBE” เพื่อวางจ าหน่ายภายใน เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) บิก๊ซ ี(Big C) โฮมโปร (Home 
Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และ ไทวสัดุ ตามล าดบั 

 
4. เฟอรนิ์เจอรท่ี์จ ำหน่ำยผำ่นโชวร์มู 

บรษิทัด าเนินธุรกจิในการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรอ์ย่างครบวงจร โดยบรษิทัเองมตีราสนิคา้ทีใ่ช้
ในการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร์ผ่านทางโชวร์ูมทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ช่าภายใน อนิเดก็ซ ์ลฟีวิง่ มอลล์ (Index Living Mall) และโฮ
มโปร (Home Pro) ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมพีืน้ทีเ่ช่าภายใน อนิเดก็ซ ์ลฟีวิง่ มอลล ์และ โฮมโปร เพื่อใช้
เป็นโชวร์มูทัง้หมดรวม 13 สาขา ใชช้ื่อตราสนิคา้ทีจ่ าหน่ายว่า “ELEGA” โดยผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านทาง
โชวร์มู จะเป็นสนิคา้ประเภทเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราทีผ่ลติโดยบรษิทั และเฟอรน์ิเจอรท์ีส่ว่นใหญ่เป็นไมจ้รงิทีซ่ือ้มาเพื่อ
จ าหน่ายจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มสนิคา้แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี้ 

 

1. ผลติภณัฑช์ุดโต๊ะรบัประทานอาหาร (Dining Set)  
2. ผลติภณัฑช์ุดโต๊ะรบัแขก (Living Room) 
3. ผลติภณัฑช์ุดหอ้งนอน (Bed Room) 
 

ผลติภณัฑ์ที่จดัจ าหน่ายภายในโชว์รูมจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลติเอง ได้แก่ กลุ่ม
ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์ม้ยางพารา นอกจากนี้ยงัมเีฟอรน์ิเจอรท์ีซ่ือ้มาเพื่อจ าหน่ายจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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โดยเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายในโชวร์มูโดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอรท์ีผ่ลติจากไมจ้รงิ แบ่งออกเป็นสดัส่วนของสนิคา้ที่
ทางบรษิทัเป็นผูผ้ลติเอง และสดัสว่นสนิคา้ทีซ่ือ้มาเพื่อจ าหน่ายโดยประมาณรอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 ตามล าดบั 

 
ภำพตวัอย่ำงผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท่ี์จ ำหน่ำยภำยในโชวร์มู 
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ภำพตวัอย่ำงผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท่ี์จ ำหน่ำยภำยในโชวร์มู (ต่อ) 
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5. กระดำษปิดผิว  
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิว ส าหรบัใช้ในการปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มความ

สวยงามและพรอ้มส าหรบัใชใ้นการผลติเฟอรน์ิเจอรต่์อไป วสัดุปิดผวิประเภทกระดาษ มขีอ้ดทีีค่วามสวยงาม สามารถ
ดไีซน์ลวดลายไดต้ามต้องการ เช่น การดไีซน์ใหม้ลีวดลายเหมอืนไมจ้รงิซึง่สามารถท าไดส้วยงามและเหมอืนจรงิ และ
ลวดลายการต์ูน ลายกราฟฟิก ตามแบบทีส่ามารถก าหนดได ้ซึง่กระดาษปิดผวิลวดลายเหมอืนไมจ้รงิเหมาะกบัการผลติ
ไมใ้นกลุ่มไฟเบอรบ์อรด์ ซึง่ถึงแมจ้ะมขีอ้เสยีในการทนทานต่อความชื้นไดน้้อย แต่เนื่องดว้ยคุณสมบตัิการใช้งานบาง
ประเภททีไ่ม่ตอ้งการความคงทนเป็นหลกั ท าใหก้ระดาษปิดผวิไดร้บัความนิยม ดว้ยกระบวนการผลติทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น 
และมตีน้ทุนการผลติทีต่ ่า สง่ผลใหเ้ฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์สามารถก าหนดราคาขายทีไ่ดเ้ปรยีบกว่าเมื่อเทยีบกบั
เฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิทัว่ไป 

ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ทีบ่รษิทัสัง่ซือ้จากผูผ้ลติทัง้หมด จะตอ้งน ามาผ่านกระบวนการปิดผวิภายในโรงงานของ
บรษิัททัง้นี้เพื่อช่วยลดต้นทุนการในผลติ เมื่อเทยีบกบัการสัง่ซื้อกระดาษปิดผวิจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใช้งาน
ภายในกระบวนการผลติของบรษิทัแลว้ บรษิทัยงัมกีารจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอกเองโดยตรง และบางส่วนเป็นการ
จ าหน่ายผ่านทางบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ววี ี– เดคคอร ์จ ากดั ( V V – Décor) ที่
บรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.50 ของทุนจดทะเบยีนในบรษิทัดงักล่าว โดย
ลกัษณะการประกอบธุรกจิของ V V – Décor คอื การเป็นผูจ้ าหน่ายกระดาษปิดผวิ 
(Trading) ให้กบัลูกค้าบางรายของบรษิัท ทัง้นี้สดัส่วนการจ าหน่ายกระดาษปิดผวิ
ให้กับบุคคลภายนอก ปจัจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณ
กระดาษปิดผวิทีผ่ลติไดท้ัง้หมด 

 
ภำพตวัอย่ำงกระดำษปิดผิวท่ีบริษทัเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย 
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โครงสร้ำงรำยได้ 
 

1. โครงสรำ้งรำยได้แยกตำมประเภทผลิตภณัฑ ์

 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์   747.47     69.41  821.48    68.84  852.47     69.01  
2. เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา 195.16    18.12    202.62     16.98  176.59    14.30  
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านโชว์รูม 
กลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย 
(Dealer) 

69.86     6.49    95.47     8.00  108.82     8.81  

4. กระดาษปิดผวิ    50.16      4.66  50.22      4.21  61.65      4.99  
5. ไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้   2.08      0.19    2.98      0.25  9.51   0.77  
รำยได้จำกกำรขำย - สทุธิ 1,064.73  98.87  1,172.76  98.28  1,209.05  97.88  
รายไดอ้ื่น ๆ1/ 12.12     1.13    20.55     1.72  26.16      2.12  
รำยได้รวม 1,076.85  100.00  1,193.31  100.00  1,235.21  100.00 

หมำยเหต ุ: 1/ รายไดอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ ก าไร (ขาดทุน) จากการขายสนิทรพัยถ์าวร รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ดอกเบีย้รบั ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่น รายไดอ้ื่น (ไดแ้ก่ ค่าบรกิารตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พวีซี)ี รายไดข้ายเศษวสัดุ / รายไดจ้ากการชดเชยการส่งออก / สว่นลด
รบั / อื่น ๆ) 

 
2. โครงสรำ้งรำยได้แยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. การผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ 
(Made to order)  

658.24    65.01  740.34  66.13        690.41         60.67  

2. การผลติและจ าหน่ายโดยใชต้ราสนิคา้
ของบรษิทั 

   284.39    28.09    283.76      25.35        338.66         29.76  

3. การจ าหน่ายผา่นโชวร์มู    65.76      6.49  82.93  7.41         89.18          7.84  
4. การจ าหน่ายผา่นรา้นคา้สง่ และรา้นคา้
ปลกีรายยอ่ย (Dealer)1/ 

4.10       0.40          12.54     1.12         19.64          1.73  

ตวัเลขจำกกำรจ ำหน่ำยเฟอรนิ์เจอร์1/   1,012.48       100.00       1,119.56       100.00      1,137.89        100.00  
หมำยเหตุ : 1/ ผลรวมของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์จะเท่ากบัตวัเลขรวมของเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ / เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา และ

เฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู กลุม่รา้นคา้ส่ง และรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) ตามทีไ่ดน้ าเสนอไวใ้นตารางก่อนหน้า 

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

รายงานประจ าปี 2557 : ECF หน้าที ่- 29  

3. โครงสรำ้งรำยได้แยกตำมกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
1. จ าหน่ายภายในประเทศ  406.49  38.18  432.53  36.88  467.52 38.67 
2. จ าหน่ายต่างประเทศ 658.24  61.82  740.23  63.12  741.53 61.33 
รำยได้จำกกำรขำย - สทุธิ 1,064.73  100.00  1,172.76  100.00  1,209.05  100.00  
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นโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกิจ 
 

ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2557 ที่ผ่านมา บรษิทัได้ตัง้เป้าหมายการเจรญิเตบิโตของยอดขายทีจ่ะต้องเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัช่วงปี 2556 แต่เนื่องจากตลอดช่วงปี 2557 บรษิัทประสบปญัหาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได ้ อาท ิ ปจัจยัจากนโยบายของรฐับาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกค้าหลกัของบรษิัทกว่ารอ้ยละ 50 คอืการ
ส่งออกสนิคา้ตามค าสัง่ซื้อ (Made to order) ให้กบัลูกคา้ญี่ปุ่น โดยกลุ่มลูกคา้ไดช้ะลอค าสัง่ซื้อเน่ืองจากที่ผ่านมา
ตัง้แต่ช่วงปี 2556 ถึงประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ลูกค้าได้เร่งการรบัมอบสนิค้าจากบรษิทัเพื่อรองรบั
นโยบายการปรบัเพิม่ขึน้ของภาษีการบรโิภค (Consumption tax) จากร้อยละ 5 เป็นรอ้ยละ 8 ไวเ้ป็นที่เรยีบร้อย
แลว้ และช่วงปลายปี 2557 รฐับาลญี่ปุ่นยงัมกีารประกาศยุบสภาเพื่อเลอืกตัง้ใหม่ ส่งผลให้ลูกค้ายงัไม่แน่นอนต่อ
ทศิทางนโยบายเศรษฐกจิทีจ่ะถูกน ามาใชภ้ายหลงัการเลอืกตัง้รฐับาลชุดใหม่ เหล่าน้ีเป็นปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
รายไดจ้ากการขายของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นลดลง อย่างไรกต็ามบรษิทัสามารถบรหิารจดัการต่อสถานการณ์ที่
เกดิขึน้โดยหนัไปใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ซึง่ส่งผลให้มยีอดรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่ใน
ต่างประเทศเพิม่ขึน้จากเดมิอย่างมาก จนสามารถชดเชยต่อค าสัง่ซื้อของลูกคา้ญี่ปุ่นที่ลดลง ประกอบการยอด
รายไดจ้ากการขายส าหรบัลูกคา้ในประเทศยงัคงเตบิโตได้ด ี ดงันัน้ภาพรวมการเจรญิเติบโตของรายไดจ้ากการขาย
ของปี 2557 จงึอยู่ที่ร้อยละ 3 แต่อย่างไรกต็ามในช่วงปีเดยีวกนันี้ บรษิัทได้เน้นนโยบายการบรหิารจดัการต้นทุน
การขายส่งผลให้ปี 2557 เป็นปีทีบ่รษิัทมสีดัส่วนต้นทุนขายสนิค้าได้ต ่าสุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา คอื อยู่ที่ร้อยละ 
73.38 ท าให้มกี าไรสุทธเิตบิโตขึน้เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมาเท่ากบัร้อยละ 71.32 

 
ส าหรบันโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกจิในช่วงปี 2558 ในสว่นของธุรกจิหลกัในดา้นการเป็นผูผ้ลติและ

จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมป้ารต์เิคลิบอรด์และไมย้างพารา บรษิทัยงัคงตัง้เป้าหมายการเจรญิเตบิโตของรายไดจ้ากการ
ขายอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีหน้าบรษิทัจะเน้นทีก่ารผลติและจ าหน่ายสนิคา้ทีม่มีลูค่าเพิม่ (Value Added) ใหม้ากขึน้จาก
เดมิ และจะถอืเป็นนโยบายหลกัส าหรบัปีน้ี และเน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีย่งัคงไม่มปีจัจยัสง่เสรมิใหเ้กดิการ
ฟ้ืนตวัทีช่ดัเจน บรษิทัจะยงัคงรกัษานโยบายการควบคุมตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้
โดยเคร่งครดัเพื่อรกัษาระดบัของอตัราก าไรจากผลการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงจากเดมิหรอืดขีึน้จากเดมิ 
นอกจากนี้บรษิทัจะใชต้วัเลขปรมิาณลกูคา้แบ่งแยกตามแต่ละช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ เพื่อใชเ้ป็นตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนินงาน ซึง่ตัง้เป้าหมายว่า จ านวนลูกคา้ในแต่ละช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศจะตอ้ง
เพิม่ขึน้จากเดมิ ซึง่นอกจากจะเป็นการชีว้ดัว่า บรษิทัสามารถสรา้งฐานลกูคา้เพื่อเพิม่โอกาสในการจ าหน่ยสนิคา้ไดแ้ลว้ 
บรษิทัยงัมกีารกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิโดยไม่พึง่พงิลกูคา้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นส าคญัดว้ย 

 
ส าหรบัสว่นของการขยายการด าเนินธุรกจิไปในดา้นพลงังานทดแทน ไดแ้ก ่ ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยท์ัง้แบบตดิตัง้บนหลงัคา (PV Solar Rooftop) ทีท่างบรษิทัไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ร่วมกบั 
บรษิทั กนักุล เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) เพื่อความร่วมมอืด าเนินธุรกจิดา้นน้ีร่วมกนั และแบบโซล่ารฟ์ารม์ (Solar 
Farm) ในประเทศญีปุ่น่ บรษิทัคาดว่าจะเหน็ความชดัเจนทีจ่ะเริม่เขา้ด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ มากขึน้ส าหรบัปี 2558 
โดยบรษิทัไดด้ าเนินการจดัตัง้บรษิทัย่อย คอื บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (ECF Holdings) ซึง่บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ย
ละ 51 เพื่อเตรยีมใหบ้รษิทัย่อยดงักล่าวเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในนิตบิุคคลทีจ่ะด าเนินงานดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
รวมถงึธุรกจิอื่น ๆ ทีอ่าจจะมเีพิม่เตมิในอนาคตต่อไป โดยบรษิทัไดว้างหลกัการทีจ่ะขยายการด าเนินธุรกจิออกไปใน
ดา้นอื่น ๆ นอกเหนือจากการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์โดยเลง็เหน็ถงึโอกาสในธุรกจิทางดา้นพลงังานทดแทน 
และการร่วมเป็นสว่นหนึ่งของผูจ้ดัหาพลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
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ภำวะกำรส่งออกและอตุสำหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
 
ภำวะกำรส่งออกเฟอรนิ์เจอรปี์ 2557 ท่ีผำ่นมำ 

 
ในรอบปี 2557 ทีผ่่านมา ภาพรวมของตวัเลขการสง่ออกผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่น ซึง่ประกอบดว้ย

ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ เฟอรน์ิเจอรโ์ลหะ ทีน่อนหมอนฟูก เฟอรน์ิเจอรอ์ื่น ๆ และชิน้สว่นเฟอรน์ิเจอร ์มมีลูค่าเท่ากบั 
38,549.14 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตเมื่อเทยีบกบัชว่งปี 2556 เท่ากบัรอ้ยละ 2.86 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
      ตวัเลขกำรส่งออก 2555 2556 อตัรำกำรเติบโต  2557 อตัรำกำรเติบโต  

เฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่น 35,291.79  37,478.31  6.20% 38,549.14  2.86% 

โดยแบ่งออกเป็น 
     เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ 14,291.79  13,781.06  -3.57% 13,928.22  1.07% 

เฟอรน์ิเจอรโ์ลหะ 3,221.74  3,685.33  14.39% 4,613.01  25.17% 

ทีน่อนหมอนฟูก 1,855.75  1,845.48  -0.55% 1,997.04  8.21% 

เฟอรน์ิเจอรอ์ื่น ๆ  6,375.05  6,674.32  4.69% 6,934.33  3.90% 

ชิน้สว่นเฟอรน์ิเจอร ์ 9,547.46  11,492.12  20.37% 11,076.54  -3.62% 
 
ข้อมูลสดัส่วนเมื่อเทียบกบักบัมูลค่ำกำรส่งออกเฟอรนิ์เจอรแ์ละช้ินส่วนทัง้หมด 
ซึง่ตวัเลขของเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้ะมมีลูค่าเป็นอบัดบั 1 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ทัง้หมด 
 

 
 
 

36.13% 

11.97% 

5.18% 

17.99% 

28.73% 

เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้

เฟอรน์ิเจอรโ์ลหะ 

ทีน่อนหมอนฟูก 

เฟอรน์ิเจอรอ์ื่น ๆ  

ชิน้ส่วนเฟอรน์ิเจอร ์
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โดยมลูค่าการสง่ออกเฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้สว่นทีป่ระเทศไทยมกีารสง่ออกมากทีส่ดุอนัดบั 1 คอื ประเทศญีปุ่น่ แต่
ในรอบปี 2557 ทีผ่่านมามอีตัราการขยายตวัลดลงกว่ารอ้ยละ 9.35 ซึง่สาเหตุเกดิจากการเปลีย่นแปลงอตัราภาษกีาร
บรโิภค (Consumption Tax) จากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 8 ประกอบกบัช่วงปลายปี 2557 รฐับาลญีปุ่น่มกีารประกาศยุบ
สภาและเลอืกตัง้ใหม่ท าใหผู้บ้รโิภคภายในประเทศยงัไม่เกดิความเชื่อมัน่ต่อนโยบายของรฐับาลชุดใหม่  

จากตวัเลขมลูค่าการสง่ออกดงักล่าว หากพจิารณาเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกจิประชาคมอาเซยีน (AEC) จะ
พบว่า ประเทศไทยมมีลูค่าการสง่ออกใหก้บัประเทศคู่คา้ในกลุ่ม AEC คดิเป็นมลูค่าทัง้หมดเทา่กบั 5,818,16 ลา้นบาท 
ส าหรบัปี 2557 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 15.67 เมื่อเทยีบกบัช่วงปี 2556 ทีผ่่านมา และคดิเป็น
สดัสว่นเมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรแ์ละชิ้นสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 15.09 ซึง่มสีดัสว่นเพิม่ขึน้เมื่อ
เทยีบกบัปี 2556 ทีม่สีดัสว่นเท่ากบั 13.42 

จากขอ้มลูดงักล่าว บรษิทัจงึไดว้างแผนนโยบายทีจ่ะสรา้งโอกาสทางการขายไปยงักลุ่มลกูคา้ในย่านเศรษฐกจิ
ประชาคมอาเซยีน (AEC) ใหม้ากกว่าเดมิซึง่จะตอ้งเตรยีมวางแผนก าลงัคนทีจ่ะท าหน้าทีเ่พื่อบกุตลาดดา้น AEC ต่อไป 
 
ภำวะกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
 

ปจัจบุนัมลูค่าตลาดของอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรใ์นประเทศไทยมมีลูค่าทัง้หมดประมาณ 70,000 ลา้นบาท โดยมี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ซึง่เป็นผูเ้ล่นทีส่ าคญัในอุตสาหกรรมอยู่ 4 ราย ซึง่หากเปรยีบเทยีบกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของผู้
เล่นรายส าคญัดงักล่าวเทยีบกบับรษิทั จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลกูคา้เดยีวกนักบับรษิทั กล่าวคอื ผูป้ระกอบการ 2 ใน 4 ราย 
ด าเนินธุรกจิการเป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรแ์ละจดัสง่สนิคา้เพื่อจ าหน่ายในรปูแบบรา้นคา้ปลกีเฟอรน์ิเจอรข์นาดใหญ่ที่
จ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของตนเองซึง่เป็นการจ าหน่ายสนิคา้ไปยงัผูใ้ชเ้ฟอรน์ิเจอรโ์ดยตรง (End-user) ในขณะที่
อกีรายหนึ่งเน้นการผลติสนิคา้เฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจรทีค่รอบคลุมเกอืบทุกประเภทเฟอรน์ิเจอร ์ โดยมกีารจ าหน่าย
สนิคา้ผ่านโชวร์มู และลกูคา้โครงการอสงัหารมิทรพัยต่์าง ๆ ส าหรบัผูป้ระกอบการอกีรายปจัจบุนัผลติเฟอรนิ์เจอรเ์พื่อ
รองรบัค าสัง่ซือ้จากผูค้า้ปลกีรายใหญ่รายเดยีวเป็นหลกัจงึกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ไดเ้ป็นคู่แขง่ขนั
โดยตรงของบรษิทั เน่ืองจากมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีไ่ม่เหมอืนกนั และหากพจิารณาถงึผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
ทีม่กีลุ่มลกูคา้เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) เชน่เดยีวกนักบับรษิทั ปจัจุบนัมเีพยีง 4 รายทีม่สีนิคา้วาง
จ าหน่ายใน Modern Trade แต่เน่ืองจากผูผ้ลติทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลติเฟอรน์ิเจอรข์นาดกลางถงึเลก็ทีม่ี
ความสามารถในการรบัค าสัง่ซือ้จ ากดั และไมม่ผีูป้ระกอบการรายใดทีม่ยีอดขายใกลเ้คยีงกบับรษิทั นอกจากนี้รายได้
จากการจ าหน่ายของบรษิทัโดยสว่นใหญ่หรอืประมาณรอ้ยละ 60 เป็นการผลติเพื่อจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศ 
ดงันัน้บรษิทัจงึพจิารณาคู่แขง่ขนัจากต่างประเทศเป็นส าคญั ซึง่ปจัจุบนับรษิทัไดค้าดการณ์ว่า น่าจะมเีพยีงรายเดยีวทีม่ี
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิใกลเ้คยีงกบับรษิทั รวมถงึมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดยีวกนั คอื HEVEA 
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซยี  
 
ภำวะอตุสำหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
 

ปจัจบุนัอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรไ์ดม้กีารพฒันาและมอีตัราการเตบิโตอย่างรวดเรว็ ดงันัน้เพื่อใหท้นัต่อการ
เปลีย่นแปลงบรษิทัจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เพื่อก าหนดเป็นแนวทางและทศิ
ทางการพฒันา ปรบัปรุง รปูแบบสนิคา้ เพื่อใหท้นัต่อกระแสความนิยมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ี
ลว้นสง่ผลโดยตรงต่อการพฒันาทัง้ดา้นการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการผลติ และดา้นการตลาดทีจ่ะตอ้ง
เขา้ถงึและทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ โดยบรษิทัคาดการณ์ว่า แนวโน้มของรปูแบบสนิคา้เฟอรน์ิเจอรท์ีม่ ี
แนวทางในการพฒันาและปรบัปรุง จะมอียู่ 3 รปูแบบหลกัคอื  
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1. เฟอรน์ิเจอรท์ีเ่น้นสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) ซึง่บรษิทัจะมกีารพฒันาผลติภณัฑโ์ดยการจดัหาซือ้ลขิสทิธิ ์
สนิคา้ (Licensee) เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันา ปรบัปรุงรปูแบบจากเฟอรน์ิเจอรท์ีเ่คยผลติอยูใ่หม้มีลูค่าเพิม่มาก
ขึน้จากลขิสทิธิด์งักล่าว 

2. เฟอรน์ิเจอรเ์อนกประสงค ์(Multifunction Furniture) ซึง่จากการศกึษาขอ้มลูพบว่า จากแนวโน้มประชากรของ
ประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัวถิชีวีติคนเมอืง ในระดบัชนชัน้กลางทีม่คีวามเป็นอยู่เร่งรบี 
ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัจงึตอ้งการพืน้ทีข่นาดกระทดัรดั ดแูลง่าย ซึง่จะท าใหท้ัง้ในสว่นของค่าใชจ้่ายในการ
หาซือ้ทีอ่ยู่อาศยัและค่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษาไม่สงูมากนกัสอดคลอ้งกบัรายไดท้ีห่ามาได ้ ดงันัน้ รปูแบบของ
คนโดมเินียม และบา้นพกัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่ ากดัจงึตอบโจทยก์ลุ่มลกูคา้ประเภทนี้ ดงันัน้รปูแบบเฟอรน์ิเจอรจ์งึ
จะเน้นทีป่ระโยชน์ใชส้อยทีจ่ะตอ้งพฒันาใหส้ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชง้าน (Function) ไดห้ลากหลาย
ส าหรบัพืน้ทีท่ีจ่ ากดั ซึง่บรษิทัจะตอ้งหาแนวทางการพฒันาสนิคา้ใหต้อบโจทยด์งักล่าวไดม้ากขึน้ 

3. เฟอรน์ิเจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม (Environmental-Friendly Furniture) จากกระแสการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีท่ ัว่โลก
ใหค้วามส าคญั ดงันัน้แนวทางการคดัเลอืกวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ การผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และการออกแบบสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ใชง้านไดด้แีละมอีายุการใชง้านทีเ่หมาะสม ทัง้น้ีเพื่อชว่ยลดปญัหาเรื่อง
ขยะลน้โลก เหล่านี้เป็นประเดน็ส าคญัอกีอย่างหนึ่งทีบ่รษิทัจะตอ้งใหค้วามส าคญั 
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ปัจจยัควำมเส่ียง 
 
ควำมเส่ียงในกำรประกอบธรุกิจ 

 
1. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม  

ปจัจุบนัประเทศไทยมผีูป้ระกอบการผลติและจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรร์ายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบรษิทั) ซึง่
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทัง้ 4 ราย ดงักล่าวมรีายไดร้วมจากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรต่์อปีคดิเป็นมูลค่าโดยประมาณกว่า 
20,000 ลา้นบาท จากมลูค่าตลาดเฟอรน์ิเจอรร์วมทีป่ระมาณ 70,000 ลา้นบาท ซึง่หากพจิารณาเปรยีบเทยีบกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดยีวกนักบับรษิัท กล่าวคอื ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ด าเนินธุรกจิในรูปแบบ
รา้นคา้ปลกีเฟอรน์ิเจอรข์นาดใหญ่ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของตนเอง และจ าหน่ายสนิคา้ไปยงัผูใ้ชเ้ฟอรน์ิเจอร์
โดยตรง (End-user) ในขณะทีอ่กีรายหนึ่งเน้นการผลติสนิคา้เฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจรทีค่รอบคลุมเกอืบทุกประเภท
เฟอรน์ิเจอร์ โดยมกีารจ าหน่ายสนิค้าผ่านโชวร์ูม และลูกคา้โครงการอสงัหารมิทรพัย์ต่าง ๆ ส าหรบัผูป้ระกอบการอกี
รายปจัจุบนัผลติเฟอรนิ์เจอรเ์พื่อรองรบัค าสัง่ซือ้จากผูค้า้ปลกีรายใหญ่รายเดยีวเป็นหลกัจงึกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการทัง้ 
4 ราย ไม่ไดเ้ป็นคู่แขง่โดยตรงของบรษิทั เนื่องจากมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีไ่ม่เหมอืนกนั และหากพจิารณาถงึผูผ้ลติและ
จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ทีม่กีลุ่มลกูคา้เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมอืนกบับรษิทั ปจัจุบนัมเีพยีง 4 ราย
ทีม่สีนิคา้วางจ าหน่ายใน Modern Trade แต่เน่ืองจากผูผ้ลติทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลติเฟอรน์ิเจอรข์นาดกลางถงึเลก็ทีม่ี
ความสามารถในการรบัค าสัง่ซือ้จ ากดั และไม่มผีูป้ระกอบการรายใดทีม่ยีอดขายใกลเ้คยีงกบับรษิทั ส าหรบัคู่แขง่ขนัจาก
ต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน
ต่างประเทศเป็นกลุ่มเดยีวกนั คอื HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซยี แต่ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดกีบัผูซ้ือ้ รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสนิค้า ควบคู่ไปกบัการผลติทีส่ามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ตามปรมิาณทีต่อ้งการได ้จงึท าใหลู้กคา้ต่างประเทศส่วนใหญ่ยงัคงสัง่ซือ้สนิคา้กบับรษิทัมายาวนานต่อเนื่อง
กว่า 10 ปี  
 

2. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการรายใหมแ่ละการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
บรษิทัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมสีดัสว่นการจ าหน่ายในประเทศ

และสง่ออกต่างประเทศในงวดบญัชปีี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 36.88 และรอ้ยละ 63.12 ของรายไดจ้ากการขาย และในงวด
บญัชปีี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 38.67 และรอ้ยละ 61.33 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั  

จากขอ้มลูดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า บรษิทัเริม่มสีดัสว่นของรายไดจ้ากการจ าหน่ายภายในประเทศเพิม่มากขึน้ 
ทัง้นี้เป็นผลมาจากบรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายภายในประเทศเตบิโตขึน้คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8.1 ทัง้นี้
หากพจิารณาทีช่่องทางการจดัจ าหน่ายจะพบว่า อตัราการเตบิโตดงักล่าวมาจากการผลติและจ าหน่ายโดยใชต้ราสนิคา้
ของบรษิทัคดิเป็นสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 19.3 รองลงมาคอื การจ าหน่ายสนิคา้ผ่านทางโชวร์ูม ELEGA ของบรษิทั
เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.5 และในสว่นของจ าหน่ายสนิคา้ผ่านรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) เตบิโตกว่ารอ้ย
ละ 56.6 เมื่อเทยีบกบัช่วงปีทีผ่่านมา ซึง่คาดการณ์ว่า เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในประเทศที่
มกีารหนัมาซือ้ทีอ่ยู่อาศยัแนวสงูหรอืคอนโดมเินียมในเมอืงเพื่อลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และการมคี่านิยม
ของผูใ้ชเ้ฟอรน์ิเจอรส์ว่นใหญ่ทีเ่ริม่มมีุมมองต่อเฟอรน์ิเจอรใ์นทีพ่กัอาศยัหรอืสถานทีท่ างานเป็นสนิคา้แฟชัน่มากขึน้ จงึ
ท าใหป้รมิาณความตอ้งการซือ้เฟอรน์ิเจอรม์แีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเปิดสาขาของผูผ้ลติและ
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในประเทศทีใ่นปี 2557 และแนวโน้มการขยายสาขาในปี 2558 ยงัคงมกีารเปิดตวัสาขา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจท าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีเงินทุนเพียงพอ สนใจที่จะลงทุนในธุรกิจผลติและจ าหน่าย
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เฟอร์นิเจอร์เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ การเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ที่จะเกดิขึน้ในต้นปี 2559 ซึง่ในกลุ่ม
อาเซยีนผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรจ์ากผูผ้ลติในประเทศมาเลเซยีถอืเป็นคู่แขง่ทีส่ าคญัของไทย แต่หากพจิารณาแลว้ในส่วน
การแขง่ขนัในตลาดอาเซยีนนัน้อาจไม่รุนแรงมากนกั เพราะแต่ละประเทศกจ็ะเน้นในสนิคา้ทีเ่ป็นจุดเด่นของตวัเอง อาท ิ
ประเทศอนิโดนีเซยีจะเด่นเรื่องเฟอรน์ิเจอรภ์ายนอกบา้น มาเลเซยีมคีวามเชีย่วชาญเรื่องเฟอรน์ิเจอรท์ีผ่ลติเป็นปรมิาณ
มากมรีาคาถูก ฟิลปิปินสจ์ะเด่นในเรื่องออกแบบดไีซน์แต่มกีารผลติน้อย เวยีดนามมกีารผลติใกล้เคยีงกบัไทยมากที่
สดุแต่กม็จีุดอ่อนในเรื่องวตัถุดบิทีต่อ้งน าเขา้เกอืบทัง้หมด ดงันัน้จากทีก่ล่าวมา บรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบั
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้หากเกดิปญัหาการแขง่ขนัดา้นราคา โดยมนีโยบายการปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการ
ผลติ การใชน้โยบายการบรหิารจดัการต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัการ
ขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยเน้นการแข่งขนัดา้นคุณภาพ
สนิค้าและการก าหนดราคาที่สามารถแข่งขนัได้เป็นส าคญั นอกจากนี้ ด้วยความได้เปรยีบจากการบริหารต้นทุนที่มี
ประสทิธภิาพ ท าให้บรษิัทสามารถก าหนดราคาที่แข่งขนัได้ และด้วยคุณภาพสนิค้าที่เป็นที่ยอมรบัจากลูกค้าทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า 10 ปี จึงท าให้บริษัทมัน่ใจว่าจะได้รบัผลกระทบจากความเสี่ยงดงักล่าว
ค่อนขา้งน้อย 
 

3. ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น   
 บรษิทัมกีารจ าหน่ายสนิคา้ไปยงัลกูคา้ต่างประเทศ โดยก าหนดเงื่อนไขการช าระค่าสนิคา้เป็นสกุลดอลล่าร์
สหรฐั ซึง่ในงวดบญัชปีี 2556 และงวดบญัชปีี 2557 บรษิทัมสีดัส่วนการจ าหน่ายสนิคา้ไปยงัต่างประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 
63.12 และรอ้ยละ 61.33 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั นอกจากน้ี บรษิทัมกีารน าเขา้วตัถุดบิเพื่อผลติกระดาษปิด
ผวิจากต่างประเทศ โดยในงวดบญัชปีี 2556 และงวดบญัชปีี 2557 บรษิทัมสีดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถุดบิดงักล่าวคดิเป็นรอ้ย
ละ 3.82 และรอ้ยละ 3.97 ของมูลค่าการสัง่ซือ้วตัถุดบิรวม ดงันัน้ บรษิทัจงึอาจไดร้บัความเสีย่งจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่น ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธขิองบรษิทัได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัได้เตรยีมเครื่องมอืทางการเงนิ
ส าหรบัป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทมวีงเงนิซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 1.00 
ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคดิเป็นเงนิบาทจ านวนรวมประมาณ 29.1 ลา้นบาท (มูลค่ายุตธิรรมมจี านวนเงนิประมาณ 32.4 
ลา้นบาท) เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตไดใ้นระดบัหนึ่ง  
 

4. ความเสีย่งจากการไม่มสีญัญารบัซือ้สนิคา้ในระยะยาว 
บรษิทัผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรส์ าเรจ็รปูผ่านรปูแบบการจ าหน่ายหลกั 2 แบบคอื  
แบบท่ี 1 การผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ของลูกคา้ (Made to Order) ซึง่โดยเกอืบทัง้หมดจะเป็นการ

ผลติและจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ในต่างประเทศ โดยในงวดบญัชปีี 2556 และงวดบญัชปีี 2557 บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้ใน
ลกัษณะผลติตามค าสัง่ซือ้เท่ากบั 740.34 ลา้นบาท และ 690.41 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.13 และรอ้ยละ 60.67 
ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ตามล าดบั 

แบบท่ี 2 การผลติและจ าหน่ายโดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทั เป็นการผลติและจ าหน่ายใหก้บักลุ่มรา้นคา้ปลกี
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ไดแ้ก่ ตราสนิค้า “Leaf” ส าหรบัจ าหน่ายใน Home Pro ตราสนิค้า “Muse” ส าหรบั
จ าหน่ายใน Tesco Lotus  ตราสนิคา้ “Fur Direct” ส าหรบัจ าหน่ายใน Big C ตราสนิคา้ “a7” ส าหรบัจ าหน่ายใน Mega 
Home  ตราสนิคา้ “CUBE” ส าหรบัจ าหน่ายใน ไทวสัดุ  โดยในงวดบญัชปีี 2556 และงวดบญัชปีี 2557 บรษิทัผลติและ
จ าหน่ายสนิคา้โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งต้นเท่ากบั 283.76 ลา้นบาท และ 338.66 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 25.35 และรอ้ยละ 29.76 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ตามล าดบั  
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ซึง่การจ าหน่ายสนิคา้ในรปูแบบการผลติตามค าสัง่ซือ้และแบบทีใ่ชต้ราสนิคา้ของบรษิทั ถอืเป็นรปูแบบการ
จ าหน่ายหลกัของบรษิทั โดยบรษิทัจะไดร้บัแผนการสัง่ซือ้จากลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยทัง้ลูกคา้ใน
ประเทศและต่างประเทศจะไม่มกีารท าสญัญาซือ้สนิคา้ในระยะยาว ดงันัน้ บรษิัทจงึอาจไดร้บัความเสีย่งจากความไม่
แน่นอนของปรมิาณค าสัง่ซือ้ของลูกคา้เนื่องจากไม่มกีารท าสญัญาซือ้สนิคา้ในระยะยาว กล่าวคอืลูกคา้อาจลดปรมิาณ
ค าสัง่ซือ้ หรอืไม่สัง่ซือ้สนิคา้ในอนาคตได ้ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผล
ก าไรของกจิการ แต่อย่างไรกต็ามเนื่องจากสนิคา้ของบรษิทัมคีุณภาพในการผลติ รวมถงึการก าหนดราคาทีเ่หมาะสม 
และการสง่มอบสนิคา้ทีต่รงตามก าหนดเวลา จงึท าใหล้กูคา้กลุ่ม Made to Order และกลุ่มรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern 
Trade) ของบรษิทัทัง้หมด ยงัคงมยีอดสัง่ซือ้สนิคา้กบับรษิทัอย่างต่อเนื่อง 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรผลิต 

 
1. ความเสีย่งเกีย่วกบัวตัถุดบิ 

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถุดบิ  
ในงวดบญัชปีี 2556 และงวดบญัชปีี 2557 บรษิทัมสีดัส่วนการสัง่ซือ้ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ คดิเป็น

รอ้ยละ 40.33 และร้อยละ 39.34 ของยอดสัง่ซื้อวตัถุดบิรวม ซึ่งมสีดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนัในระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมา โดย
บรษิัทไม่มกีารท าสญัญาซื้อขายกบัผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้ บรษิทัจงึอาจไดร้บัความเสีย่ง
จากการจดัหาวตัถุดบิหากผู้จดัจ าหน่ายไม่สามารถจ าหน่ายวตัถุดบิใหก้บับรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ หรอืงดการจ าหน่าย
วตัถุดบิใหก้บับรษิทั แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัตระหนกัถงึประเดน็ความเสีย่งดงักล่าว และไดม้กีารป้องกนัความเสีย่งจาก
การจดัหาวตัถุดบิ โดยไดส้ัง่ซือ้วตัถุดบิจากผูจ้ าหน่ายรายใหญ่ทีม่ศีกัยภาพดา้นการผลติรวม 7 ราย ควบคู่ไปกบัการ
รกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งจ านวนผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิกว่าร้อยละ  80 ของ
จ านวนผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิหลกั มกีารขายวตัถุดบิใหก้บับรษิทัมาเป็นเวลานานมากกว่า 7 ปีขึน้ไป  

 
 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

วตัถุดบิหลกัในการผลติเฟอร์นิเจอร์ของบรษิัทได้แก่ ไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด และไม้ยางพารา โดย
ในช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา ราคาวตัถุดบิหลกัทัง้สองประเภทดงักล่าวไม่มกีารแกว่งตวัทีส่่งผลกระทบต่อโครงสรา้งต้นทุน
การผลติของบรษิทัแต่อย่างใด และจดัว่าเป็นปีทีร่าคาวตัถุดบิดงักล่าวมเีสถยีรภาพ  

ในสว่นของไมย้างพารานัน้ การปลูกไมย้างพาราของเกษตรกรผูป้ลูก มวีตัถุประสงคเ์พื่อกรดีน ้า
ยางไปท ายางแผ่นเพื่อจ าหน่าย ซึ่งต้นยางถือเป็นผลพลอยไดจ้ากการปลูกยาง เนื่องจากเมื่อต้นยางมอีายุมากขึน้ น ้า
ยางจะลดลง จงึตดัโค่นไมย้างมาจ าหน่าย ซึง่ภายหลงัการปิดปา่ท าใหไ้มย้างพาราเป็นหน่ึงในไมท้ีไ่ดร้บัความสนใจมาก
ขึน้ โดยเฉพาะในธุรกจิผลติเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อจ าหน่าย ดงันัน้ หากมปีรมิาณความตอ้งการไมย้างพารามากขึน้ ย่อมส่งผล
กระทบต่อต้นทุนไมย้างอนัจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกจิการได ้อย่างไรกต็ามราคาจะ
เหน็ไดว้่า ตัง้แต่ช่วงปี 2557 ราคาไมย้างพาราเริม่มเีสถยีรภาพมากขึน้ 

ทัง้นี้โดยภาพรวมแลว้ในส่วนของการบรหิารจดัการต้นทุนวตัถุดบิหลกัทัง้สองประเภทดงักล่าว 
บรษิัทจะมกีารติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของราคาอย่างใกล้ชดิเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์และ
สามารถป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั 
 

2. ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน  
บรษิัทด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และกระดาษปิดผวิ ซึ่งแรงงานด้านการผลติถือเป็น

สว่นส าคญั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมพีนกังานรวมทัง้สิน้ 1,191 คน แบ่งเป็นพนกังานประจ าจ านวน 210 
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คน และลูกจ้างรายวนัจ านวน 981 คน ซึง่ประมาณรอ้ยละ 80.00 ของจ านวนลูกจา้งรายวนัทัง้หมดอยู่ในฝ่ายโรงงาน/
ผลติ ซึง่การมแีรงงานเป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติและความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ 
โดยในระหว่างปี คนงานมกีารเปลี่ยนงานรวมทัง้บริษัทมีการขยายกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา จงึอาจเกิดการ
หมุนเวยีนของแรงงานเพิม่ขึน้/ลดลง จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลติไดใ้นบางช่วง ซึง่บรษิทัตระหนัก
ถงึประเดน็ความเสีย่งดงักล่าว และก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัยงั
ไม่เคยประสบกบัปญัหาดงักล่าว นอกจากน้ี บรษิัทยงัมแีผนที่จะปรบัปรุงสายการผลติ ดว้ยการน าเขา้เครื่องจกัรที่มี
เทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อใหก้ระบวนการผลติเป็นระบบอตัโนมตั ิ(Automatic System) มากขึน้ ซึง่จะช่วยลดผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงานทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นระดบัหนึ่ง 
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ผูถื้อหุ้น 
 

ปจัจบุนับรษิทัมทีุนจดทะเบยีนเท่ากบั 195,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้สบิหา้ลา้นบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจ านวน 780,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ โดยคดิเป็นทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีก
ช าระแลว้เท่ากบั 130,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสบิลา้นบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 520,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์  

 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2557 มจี านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 3,196 ราย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ช่ือ – สกลุ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 

(รอ้ยละของทุนช ำระแลว้) 
1. กลุ่มครอบครวัสุขสวสัด์ิ 344,380,500 66.2270% 

1.1 นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์ 80,032,000 15.3908% 

1.2 นางวราภรณ์   สขุสวสัดิ ์ 13,991,600 2.6907% 

1.3 นายชาล ี  สขุสวสัดิ ์ 79,990,800 15.3828% 

1.4 นายอารกัษ์   สขุสวสัดิ ์ 79,990,800 15.3828% 

1.5 นางสาวทพิวรรณ   สขุสวสัดิ ์ 79,990,800 15.3828% 

1.6 นายธ ารงค ์  สขุสวสัดิ ์ 10,381,700 1.9965% 

1.7 นางสภุคั   สขุสวสัดิ ์ 400 0.0001% 

1.8 นายสทิธโิชค   ชนินุรตัน์ 400 0.0001% 

1.9 ด.ช.วรรธนะ   สขุสวสัดิ ์ 400 0.0001% 

1.10 ด.ญ.วรศิรา   สขุสวสัดิ ์ 400 0.0001% 

1.11 ด.ญ.สพุชิญา   สขุสวสัดิ ์ 400 0.0001% 

1.12 ด.ช.พรีวฒุ ิ  สขุสวสัดิ ์ 400 0.0001% 

1.13 ด.ช.นพรุจ   สขุสวสัดิ ์ 400 0.0001% 

2. กลุ่มครอบครวัวิริยำทรพนัธุ ์ 7,699,400 1.4807% 

2.1 นางวาสนา  วริยิาทรพนัธุ ์ 7,468,700 1.4363% 

2.2 นายวทิยา  วริยิาทรพนัธุ ์ 230,700 0.0444% 

3. นำงสำวสุนีย ์ แซ่โล ้ 5,514,100 1.0604% 

4. นำงกนกรตัน์  ห่ำงภยั 4,411,900 0.8484% 

5. กลุ่มครอบครวัปัทมสตัยำสนธิ 6,215,000 1.1952% 

5.1 นางสาวพชิพมิพ ์ ปทัมสตัยาสนธ ิ 3,215,000 0.6183% 

5.2 นายเอกฤทธิ ์ ปทัมสตัยาสนธ ิ 3,000,000 0.5769% 

6. นำยคนึงนิจ  จินดำ 3,006,100 0.5781% 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

รายงานประจ าปี 2557 : ECF หน้าที ่- 39  

ช่ือ – สกลุ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 

(รอ้ยละของทุนช ำระแลว้) 
7. กลุ่มครอบครวัฉันทเ์รอืงวณิชย ์ 3,422,700 0.6582% 

7.1 นางมยัยารตัน์  ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ 2,445,198 0.4702% 

7.2 นายภากร  ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ 402,700 0.0774% 

7.3 นายสาธร  ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ 367,637 0.0707% 

7.4 นายชยาธร  ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ 207,165 0.0398% 

8. กลุ่มครอบครวัเทพภษูำวฒันำ 2,355,000 0.4529% 

8.1 นายศกัดิช์ยั  เทพภูษาวฒันา 2,070,000 0.3981% 

8.2 นางสาววลิาวลัย ์ เทพภูษาวฒันา 160,000 0.0308% 

8.3 นายชวลติ  เทพภูษาวฒันา 65,000 0.0125% 

8.4 นางสาววมิล  เทพภูษาวฒันา 60,000 0.0115% 

9. กลุ่มครอบครวัพำนิช 2,103,500 0.4045% 

9.1 นายประสทิธิ ์ พานิช 1,800,000 0.3462% 

9.2 นางสาวประภสัสร  พานิช 303,500 0.0584% 

10. นำงสำวเขมกร  วชิรวรำกำร 2,000,000 0.3846% 

10. นำยสมชัชำ  โล้ตัง้ชนินทรำ 2,000,000 0.3846% 

11. ผูถื้อหุ้นรำยย่อยอ่ืนๆ (3,164 รำย) 136,891,800 26.3253% 

รวมจ ำนวนหุ้นทัง้ส้ิน 520,000,000 100.0000% 

ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว :  ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ต่างดา้ว 1 ราย ถอืหุน้รวมกนั 294,000 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 0.06 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

หมำยเหตุ : บรษิทัมขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้  11 วา่ “หุน้ของ
บรษิทัโอนไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุคนต่างดา้วถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 49 ของ
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้” 

 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

รายงานประจ าปี 2557 : ECF หน้าที ่- 40  

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

 
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของ

งบการเงนิบรษิทัและเงนิส ารองตามกฎหมายตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว
อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิของบรษิทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถงึ
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึง่การจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าว อยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา ทัง้น้ี มตคิณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 
จะตอ้งถูกน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา ยกเวน้เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมี
อ านาจอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้โดยตอ้งแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมครัง้ต่อไป 
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โครงสร้ำงกำรจดักำร 
 
 

คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย ์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ  
4. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
5. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
6. นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
8. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
โดยมนีางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์เป็นเลขานุการบรษิทั และนางสาวพชนนั สงิหภ์ู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั  
กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั :  นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ ์นายชาล ีสขุสวสัดิ ์

นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์กรรมการสอง
คนลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ขอ้จ ากดัอ านาจของกรรมการ : ไม่ม ี
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
ปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นด้วย

ความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั 
1) มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีารเปิดเผย

ขอ้มลูต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 
2) ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั  
3) พจิารณาอนุมตัผิงัอ านาจอนุมตั ิ
4) ก ากบั ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ 
5) พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในการขยายธุรกจิ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น  
6) รบัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบญัชตีรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7) แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บรหิาร 
ทัง้นี้ ก าหนดให้กรรมการหรอืบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรอือาจมีความขดัแย้งในส่วนได้เสยี หรอืความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
นอกจากนัน้ในกรณีต่อไปนี้จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
 การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
 การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
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 การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
 การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 
โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการ
ผูจ้ดัการ ทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูท้ีม่คีวามหลากหลายในความรู ้ความสามารถ อาท ิความรู ้ความเชีย่วชาญดา้น 
บญัช ีการเงนิ การปกครอง การผลติ การตลาด เป็นตน้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยม ีนางสาวพมิร าไพ บุญชะนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมำยเหต ุ: กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินคือ รศ.ดร.

มนตรี โสคติยำนุรกัษ์ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล  และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั  ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 

(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมวีาระในการด ารงต าแหน่งตามทีก่ าหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั  
 

 ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

คณะกรรมกำรบริหำร  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร  
3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

1. มอี านาจสัง่การ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธด์ าเนินกจิการของบรษิัทให้สอดคล้องกบัสภาพ
เศรษฐกจิและสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

2. ควบคุม ดแูลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรอืแผนธุรกจิ รวมถงึกลยุทธท์างธุรกจิที่
คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัหิรอืก าหนดไวแ้ลว้ 

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรอืการระดมทุนของบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมตั ิแลว้แต่กรณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ และกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใตข้อบเขตวตัถุประสงค์ 
5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทัแลว้ หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใินหลกัการแลว้ 
6. มอี านาจด าเนินการซือ้ ขาย จดัหา รบั เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสทิธิ ์ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้หรอืจดัการ

โดยประการอื่นซึง่ทรพัยส์นิใด ๆ รวมถงึการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบรษิัท ไดม้มีตอินุมตัิ
แลว้ 

7. มอี านาจในการอนุมตัิการซือ้ทรพัยส์นิ หรอืการช าระราคาใด ๆ อนัสบืเนื่องมาจากการด าเนินงานของ
บรษิทั ตามสญัญา และ/หรอื ตกลงกบัคู่คา้ โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด 

8. ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตักิารซือ้ การจดัจา้ง 
การเช่า การเช่าซือ้ ทรพัยส์นิใด ๆ ตลอดจนมอี านาจลงทุน และด าเนินการช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการด าเนินงานของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
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9. ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตักิารกูย้มืเงนิ เบกิเงนิ
เกนิบญัชจีากธนาคาร นิตบิุคคลหรอืสถาบนัการเงนิอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 
โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

10. มอี านาจพจิารณาก าหนดสวสัดกิารพนักงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกจิ 
11. ด าเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัในแต่ละคราวไป 
 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารดงักล่าวขา้งตน้นัน้ จะไม่
รวมถงึอ านาจ และ/หรอื การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัริายการใดทีต่น หรอืผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรอืบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับรษิทั ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีค่ณะกรรมการการบรษิทัก าหนดการประเมนิผลความ
เสีย่ง แนวทางการป้องกนัและตรวจสอบความเสีย่งอย่างมรีะบบในธุรกจิอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์เพื่อลด
โอกาสทีอ่งคก์รจะเกดิความเสยีหายใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิาร
ความเสีย่งขึน้ในองคก์ร 

2. ใหค้ าแนะน าและใหก้ารสนบัสนุนคณะกรรมการการบรษิทั ในการก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง 
ระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้ (Risk Appetite) และช่วงความเบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งที่
ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

3. กลัน่กรองและสอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งไดร้บัการตอบสนอง
อย่างเพยีงพอและเหมาะสม อยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้ 

5.  ด าเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจดัให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ  2 ครัง้ และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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ผูบ้ริหำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมผีูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝา่ยขายและการตลาด (รกัษาการ) 
2. นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสภุคั สขุสวสัดิ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (สว่นสาขา) 
4. นายสทิธโิชค ชนินุรตัน์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังานใหญ่) 
5. นางสาวพชนนั สงิหภ์ู่ ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
6. นายราชา พจน์อรยิะ ผูอ้ านวยการฝา่ยโรงงาน ส านกังานใหญ่ 
7. นายอรรถพล ธนาพล ผูอ้ านวยการฝา่ยโรงงาน สาขา 1 
หมายเหตุ : - รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยของรายงานประจ าปี 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำร   
1. เป็นผู้บริหารจดัการ และควบคุมดูแลการด าเนินธุรกจิตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอ านาจให้

ผูบ้รหิารหรอืบุคคลอื่นใด ด าเนินการเกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตปิระจ าวนัของบรษิทั 
2. เป็นผู้ก าหนดและก ากับดูแลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารก าหนด 
3. ด าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารไดม้อบหมาย 
4. มอี านาจในการอนุมตัิการซื้อ เช่า หรอืลงทุนตามแผนงานที่ได้มมีติอนุมตัิไว้แล้ว หรอืมอี านาจในการ

อนุมตัหิรอืยกเลกิการซือ้ การจา้ง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรพัยส์นิ การลงทุน และการช าระราคา
หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัิที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

5. มอี านาจในการอนุมตัิการซื้อทรพัย์สนิ หรอืการช าระราคาหรอืค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อนัสบืเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบรษิัทตามสญัญา และ/หรอื ขอ้ตกลงกบัคู่ค้า โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัิที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

6. เป็นผูพ้จิารณาเรื่อง กลยุทธท์างธุรกจิ และการระดมทุนของบรษิทัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  
และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารตามล าดบัของความส าคญั 

7. มอี านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัราค่าจ้าง ให้เงินรางวลั ปรบัขึ้ น
เงนิเดอืน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนกังานทัง้หมดของบรษิทั ในต าแหน่งต ่ากว่าผูจ้ดัการฝา่ยลงไป 

8. มอี านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชเีงนิฝากประเภทต่าง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงนิเพื่อความ
สะดวกในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั โดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั เป็นส าคญั 

9. ขออนุมัติการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะ
กรรมการบรหิารของบรษิทั 

10. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบรษิทั และเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

11. น าเสนอแนวทางการบรหิารใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิารไดพ้จิารณา  
12. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั  และคณะกรรมการบรหิาร 
13. ก ากบัดแูลและบรหิารงานในสว่นงานการบรหิารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการผู้จดัการดงักล่าวขา้งต้นนัน้ กรรมการ
ผูจ้ดัการจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและระเบยีบวาระต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และจะไม่รวมถงึ
อ านาจ และ/หรอื การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัริายการใดทีต่น หรอืผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรอืบุคคลที่ อาจมคีวาม
ขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้
กบับรษิทั ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 การอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมายจากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราว ๆ ไป 
 

กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัวงเงิน 
 

เรื่อง คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ผู้ช่วยรองกรรมกำร

ผู้จดักำร 
1.  ก า ร อ นุ มัติ เ พิ่ ม เ ติ ม

งบประมาณรายจ่าย
ล งทุ นป ร ะ จ า ปี ที่ อ ยู่
นอกเหนืองบประมาณ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของ
งบประมาณรวม 

ไมเ่กนิ 500,000 บาทต่อ
รายการ/โครงการ 

- - 

2. อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ห า
สินท รัพย์ ถ า ว รต าม
งบประมาณรายจา่ย 

ไมเ่กนิ 30,000,000 บาท ไมเ่กนิ 10,000,000 บาท - - 

3. อนุมัติการซื้อเพื่อการ
ซ่อมบ ารงุ 

ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท ไมเ่กนิ 100,000 บาท 

4. อนุมัติการซื้ออุปกรณ์
และวสัดสุ านกังาน  

ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ไมเ่กนิ 100,000 บาท 

5. อ นุ มั ติ ก า ร ข า ย
สิ น ท รั พ ย์ ป ร ะ เ ภ ท
อสงัหารมิทรพัย ์

ไมเ่กนิ 10,000,000 บาท ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท - - 

6. อ นุ มั ติ ก า ร ข า ย
สิ น ท รั พ ย์ ย ก เ ว้ น
อสงัหารมิทรพัย ์

ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท ไมเ่กนิ 500,000 บาท - - 

7. อนุมัติการขอรับการ
สนบัสนุนวงเงนิสนิเชื่อ 

ไมเ่กนิ 100,000,000 บาท - - - 

หมายเหตุ : กรณเีกนิอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร จะตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 
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แผนภำพโครงสร้ำงภำยในบริษทั (Organization Chart) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 
 

คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ผูต้รวจสอบภายใน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการ (ส่วนสาขา) 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
(ส านกังานใหญ่) 

ผูอ้ านวยการฝา่ย
โรงงานส านกังานใหญ่ 

ผูอ้ านวยการฝา่ย
โรงงาน สาขา 1 

ผูอ้ านวยการฝา่ย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝา่ยขาย
และการตลาด 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมบ้อรด์ 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมย้าง 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
กระดาษ 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยบคุคล 

ผูจ้ดัการฝา่ย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยจดัซือ้ 

ผูจ้ดัการฝา่ย
ขายและตลาด
ต่างประเทศ 

ผูจ้ดัการฝา่ย 
ขายและตลาด 
ในประเทศ 

 

ผูจ้ดัการฝา่ย
ขายและตลาด 
ฝา่ยกระดาษ 

 

ส่วนงาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ส่วนงาน
คลงัสนิคา้/สโตร ์

 

ส่วนงานจดัส่ง/
ส่งออก 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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เลขำนุกำรบริษทั 
นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 เพิม่โดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 เพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตและความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเพื่อรบัทราบถึงขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบรษิัท 
และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญัแก่
กรรมการ 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการ ดูแลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และประชุมกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึ
ปฏบิตัต่ิาง ๆ  

4. บนัทกึรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ติดตามใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของ 
ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านักงาน กลต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ไดแ้ก่ 
- ทะเบยีนกรรมการ  
- หนงัสอืเชญิประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
- หนงัสอืเชญิประชุม และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
- รายงานการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั ของกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร 
- รายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั  
- รายงานประจ าปี 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

8. การด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ทัง้นี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้

เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายใน 90 วนันับแต่วนัที่เลขานุการบรษิัทคนเดมิพน้จากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าที ่ 
และใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาดงักล่าว 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

ในทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2557 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ค่าตอบแทนรายเดอืน : 
 ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดอืน 
 กรรมการ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดอืน 
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 ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดอืน 
 กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดอืน 

2) ค่าเบีย้ประชุมส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จ านวน 5,000 บาท
ต่อท่านต่อครัง้ 

3) ค่าตอบแทนพเิศษหรอืโบนสั : พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงนิรวมไม่เกนิ 3,500,000 บาท  

หมายเหตุ :  เพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบและถ่วงดุลทีด่ ีรวมถงึเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายใน
การควบคุมการตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม โบนสั ทีไ่ด้
ระบุไวข้า้งต้น และตามอ านาจอนุมตัทิีม่ ีโดยการตอบแทนเพิม่เตมิใดๆ ทีม่มีลูค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อ
คนต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยระบุ
รายละเอยีดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดกิารเพิม่เตมิดงักล่าว  

 
จ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ (ปี 2555 – 2557) มรีายละเอยีด ดงันี้  
 

คณะกรรมกำรบริษทั 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้ท่ี
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้
ท่ีเข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้
ท่ีเข้ำประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์ 3 3 5 5 6 6 

2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ ์ 3 3 5 5 6 6 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 3 3 5 5 6 5 

4. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 6 6 5 5 6 6 

5. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ ์ 6 6 5 5 6 6 

6. นางวราภรณ์  สขุสวสัดิ ์ 6 6 5 5 6 6 

7. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ 6 6 5 5 6 6 

8. นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ 6 6 5 5 6 6 
หมายเหตุ : ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2555 เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2555 มมีตแิต่งตัง้กรรมการบรษิทัเพิม่รวมจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  พลเอก

เทอดศกัดิ ์มารมย ์ในฐานะประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอสิระ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิในฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 รายงานประจ าปี 2557 :ECF หน้าที่ - 51  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
      

       

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้ท่ี
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้
ท่ีเข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้
ท่ีเข้ำประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์ 2 2 4 4 4 4 

2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ ์ 2 2 4 4 4 4 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 2 2 4 4 4 3 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
    

     

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2556 ปี 2557 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้ท่ี
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้ท่ี
เข้ำประชุม 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ ์ 1 1 2 2 

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 1 1 2 2 

3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ 1 1 2 2 
 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ส าหรบัปี 2556 และ ปี 2557 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
คณะกรรมกำรบริษทั 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชมุ 

โบนัส รวม เงินเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชมุ 

โบนัส รวม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์ 240,000     25,000  80,000  345,000     240,000     30,000   100,000       370,000  

2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์ 120,000     25,000   80,000   225,000     120,000     30,000     50,000       200,000  

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 120,000     25,000   50,000    195,000     120,000     25,000     50,000       195,000  

4. นายชาล ี สุขสวสัดิ ์ 120,000     25,000   50,000    195,000     120,000     30,000     50,000       200,000  

5. นายวลัลภ  สุขสวสัดิ ์ 120,000     25,000   80,000    225,000     120,000     30,000     50,000       200,000  

6. นางวราภรณ์  สุขสวสัดิ ์ 120,000     25,000   50,000    195,000     120,000     30,000     50,000       200,000  

7. นายอารกัษ์  สุขสวสัดิ ์ 120,000     25,000   50,000    195,000     120,000     30,000   100,000       250,000  

8. น.ส.ทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ 120,000     25,000   50,000    195,000     120,000     30,000     50,000       200,000  
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รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชมุ 

โบนัส รวม เงินเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชมุ 

โบนัส รวม 

รวม 1,080,000     200,000  490,000  1,770,000    1,080,000     235,000    500,000    1,815,000  

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
       

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงินเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์ 120,000 20,000 ไมม่ ี 140,000 120,000 20,000 ไมม่ ี 140,000 

2. รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 180,000 20,000 ไมม่ ี 200,000 180,000 20,000 ไมม่ ี 200,000 

3. รศ.ทรงกลด  จารสุมบตั ิ 120,000 20,000 ไมม่ ี 140,000 120,000 15,000 ไมม่ ี 135,000 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
     

รำยช่ือคณะกรรมกำร 
ปี 2556 ปี 2557 

ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์            5,000           10,000  

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์            5,000           10,000  

3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์            5,000           10,000  
 

ข) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
รอบบญัชีปี 2555 รอบบญัชีปี 2556 รอบบญัชีปี 2557  

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

เงนิเดอืน 7 6,686,000 7 8,125,750 7 10,824,000 
โบนสั - - - - - 476,000 
เงนิสมทบกองทุน 
ส ารองเลีย้งชพี 

- 63,210 - 233,412 7 342,720 

รวม 7 6,749,210 7 8,359,162 7 11,642,720 
หมายเหตุ :  -  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2555 เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2555 มมีตใิหจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งบรษิทัด าเนินการ

จดัตัง้แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2555 
 - ในช่วงทีผ่่านมา ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัค่าตอบแทนในรปูเงนิเดอืนเพยีงอย่างเดยีว 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 รายงานประจ าปี 2557 :ECF หน้าที่ - 53  

ในกรณีที่จะมกีารพจิารณาอนุมตัิเกีย่วกบัการให้สวสัดกิารเพิม่เตมิพเิศษแก่กรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิาร
บรษิทั ในส่วนที่นอกเหนือจาก เงนิเดอืน ค่าเบี้ยประชุม สวสัดกิาร ค่าบ าเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดมิทีเ่คยมกีาร
ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารบรษิทัไวอ้ยู่ก่อนแลว้ หากในภายหลงัจะมกีารใหส้วสัดกิาร
พิเศษเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน าเข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบุ
รายละเอยีดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดกิารพเิศษเพิม่เตมิดงักล่าว ตวัอย่างเช่น หากเป็นกรณีของการให้
สวสัดกิารพเิศษเพิม่เตมิในรปูของรถประจ าต าแหน่ง ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ของบรษิทั ไดแ้ก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่า
พนักงานขบัรถประจ าต าแหน่ง หากมมีูลค่ารวมแลว้มากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาอนุมตัิ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม 
ความสมเหตุสมผลและใหค้วามคดิเหน็ รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการท ารายการดงักล่าวต่อไป 
 

 ค่ำตอบแทนอ่ืน 
- ไม่ม ี- 

 
บุคลำกร 

 จ ำนวนพนักงำน (ไม่รวมผูบ้ริหำร)  
ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา (ปี 2555 – 2557) บรษิทัและบรษิทัย่อยมจี านวนพนกังาน ดงัต่อไปนี้  
 

 
รอบบญัชีปี 2555 รอบบญัชีปี 2556 รอบบญัชีปี 2557 

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) 
พนักงำนประจ ำ 179 182 210 

1. ฝา่ยบรหิาร 7 8 13 
2. ฝา่ยการตลาด 79 78 60 
3. ฝา่ยโรงงาน/ผลติ 35 38 50 
4. ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 17 16 18 
5. ฝา่ยจดัซือ้ 10 10 12 
6. ฝา่ยบุคคล/ธุรการ 22 20 32 
7. สว่นงานสโตร/์คลงัสนิคา้ 2 5 8 
8. สว่นงานจดัสง่และสง่ออก 5 5 14 
9. สว่นงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 2 3 
พนักงำนรำยวนั 547 590 600 

รวม 726 772 810 
หมายเหตุ :  พนกังานรายวนั ประมาณรอ้ยละ 82.37 เป็นพนกังานในฝา่ยโรงงาน/ผลติ และมปีรมิาณแรงงานต่างดา้วคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 

76.42 ของพนกังานรายวนั  
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน ลูกจ้ำงบริษทั และลกัษณะผลตอบแทน 
 

หน่วย : บำท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ค่าตอบแทนของพนกังานประจ าในรปูเงนิเดอืน 
โบนสั และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

43,166,506 52,650,853 55,887,144 
 

ค่าตอบแทนของลกูจา้งในรปูค่าจา้ง 60,632,771 77,140,541 86,809,877 
ค่าอบรมสมัมนา -    118,024 -    

รวม 105,305,118 129,909,418 142,697,021 
 
บรษิทัมนีโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจา้ง โดยจะพจิารณาจากอตัราการเตบิโตของ

ผลการด าเนินงานในแต่ละปีเป็นส าคญั ต่อมาจะพจิารณาการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราค่าตอบแทนใหค้รอบคลุมเงนิเฟ้อใน
แต่ละปี และจะพจิารณาการปรบัเพิม่ขึน้เป็นรายบุคคลตามระดบัความมอีุตสาหะ ตัง้ใจ ทุ่มเท และความสามารถในการ
ปฏบิตังิานเป็นล าดบัต่อมา 

 
 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

-  ไม่ม ี - 
 

 นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร  
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่ความสามารถและประสทิธภิาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบุคลากรอย่างชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรบัการอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะในการ
ท างาน ทัง้การอบรมภายในบรษิทัและส่งเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การท างาน นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารใหก้บับุคลากร เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรบัปรุงสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้น้ี บรษิทัมเีป้าหมายการพฒันาทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัคอื  
 การให้พนักงานเป็นผู้มสี่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง น าเสนอ

ความคดิเหน็มุมมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดมิ ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเพิม่มากขึน้ 

 สรา้งบรรยากาศในการท างานใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในความส าเรจ็ขององคก์ร และจะพจิารณาการให้
ผลตอบแทนแก่บุคลากรทัง้จากผลส าเรจ็ขององคก์รโดยรวม และความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท างานโดย
เฉพาะทีต่วับุคคล  

 สง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งความรูจ้ากการปฏบิตังิาน การจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานทีม่กีารปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัการท างานจรงิทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ดา้นการผลติ ดา้นการพฒันาสนิคา้ การตลาด รวมถงึเรยีนรูต่้อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี้เพื่อจะไดน้ ามาปรบัใชใ้นกระบวนการท างานของบรษิทัใหม้คีวามทนัสมยั
และสามารถปรบัตวัไดท้นัต่อทุก ๆ สถานการณ์ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรท์ีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) ใหเ้กดิขึน้ในผลติภณัฑท์ีท่างบรษิทัเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรบัรู้และความเป็นที่ต้องการของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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 ส่งเสรมิการพฒันาและกระตุ้นเพื่อใหบุ้คลากรภายในองค์กรมทีศันคติต่อการท างาน ทีจ่ะต้องสร้าง
การพฒันาและความเจรญิกา้วหน้าในการท างานให้เกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง อาท ิในกระบวนการผลติ
จะตอ้งดขีึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสรา้งรายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหเ้ตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ฝา่ยงานทีค่วบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิทัจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการใหส้ดัสว่นต้นทุนและค่าใชจ้่ายลดลง
อย่างต่อเนื่องในขณะทีจ่ะตอ้งบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
 
 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2555 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2555 มมีตอินุมตัิ

นโยบายก ากบัดูแลกจิการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหม้คีวามโปร่งใสในการด าเนินงานของบรษิทัในทุกระดบัชัน้ทัง้ใน
ส่วนของพนักงานระดบัปฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี้ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเพิม่ศกัยภาพและ
ความสามารถในการแขง่ขนั เพื่อเสรมิสรา้งการเตบิโตทีย่ ัง่ยนือนัจะน ามาซึง่ประโยชน์ในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ 
และสาธารณชนทัว่ไป โดยนับจากวนัทีไ่ดม้กีารอนุมตันิโยบายและหลกัการก ากบัดูแลกจิการในครัง้แรกแลว้กไ็ดม้กีาร
ปรบัปรุงเพิม่เตมิในรายละเอยีดทีส่ าคญัเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏบิตัิทีด่ ี ซึง่สาระส าคญัของ
การก ากบัดแูลกจิการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 
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หมวดที ่1 : สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders)  
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ซึง่สทิธขิองผูถ้ือหุน้ดงักล่าวครอบคลุม

สทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ อาท ิการซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัย์ทีถ่ืออยู่ การมสี่วนแบ่งในก าไรของกจิการ การไดร้บัข่าวสาร 
ขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิัท อาท ิการจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืการแก้ไข
ขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและการลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้ ซึง่นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานดงักล่าวแลว้ บรษิทั
ก าหนดใหม้กีารด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจดัส่ง
เอกสาร โดยบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่า 7 วนั โดยระบุวนั เวลา สถานที ่วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วน รวมถงึแจง้กฎเกณฑต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุม
และออกเสยีงลงมต ิ

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบ
ใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม  

3) บรษิทัจะไม่มกีารรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการศกึษาขอ้มลูต่าง ๆ ของบรษิทั ทีบ่รษิทัไดม้กีารเปิดเผย
ไวต้ามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึการศกึษาขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการ
เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มกีารแจกเอกสารทีม่ขีอ้มูลส าคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
อย่างกะทนัหนั เป็นตน้ 

4) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อื
หุน้ รวมถงึในการประชุม บรษิทัจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดง
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเป็นอสิระ โดยบรษิทัจะใหข้อ้มูลรายละเอยีดใน
เรื่องดงักล่าวอย่างเพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้ 

5) บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทาง
ปฏบิตัิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้  

6) กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมเวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งได ้

7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ โดยจะมรีายละเอยีดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายชื่อ
กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพรอ้ม
ค าถามค าตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
หมวดที ่2 : การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)  

บรษิทัมแีนวทางในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อื
หุน้ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิัทจะดูแลใหก้ารใช้เงนิของผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยไดก้ าหนด
แนวทางปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกนั ซึง่ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัควร รวมถงึเปิด



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 รายงานประจ าปี 2557 :ECF หน้าที่ - 58  

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระอย่าง
น้อย 1 ท่าน หรอืผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนได ้นอกจากนี้บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้บน
เวบ็ไซต์ของบรษิัทล่วงหน้าอย่างน้อยะ 30 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามล าดบัวาระการประชุมทีม่ ีซึง่บรษิทัจะจดัเตรยีมเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระ
อย่างชดัเจนและเพยีงพอ รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชุมหากไม่ได้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเ ป็น โดยเฉพาะ
วาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ นอกจากนี้บรษิทัจะไม่แสดงความเอนเอยีงกบัผูถ้อืหุน้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการใหส้ารสนเทศทีย่งัไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุ่ม และในกรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วน
ได้เสยีเกี่ยวกบัเรื่องใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นัน้จะไม่มีสทิธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสนิใจในการ
พจิารณามตกิารเขา้ท ารายงานในธุรกรรมนัน้ ๆ  

บรษิัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนักรณีที่กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจา้งใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวให้
ทุกคนในองค์กรถือปฏบิตัิ โดยนโยบายและวธิกีารติดตามดูแลในการน าขอ้มูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนัน้ 
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพจิารณาตดัสนิความผิด ในกรณีที่มกีรรมการ และ/หรือ
ผูบ้รหิารมกีารใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตวั และมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาความผดิ ตาม
มาตรการลงโทษทีก่ าหนดไว ้นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารทราบถงึหน้าทีใ่นการรายงานการถอื
ครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัส าหรบัตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลง
การถอืครองหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามกฎหมายตามมาตรา 59 
และบทลงโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิัทยงั
ก าหนดให้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร รายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งในการกระท า
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบ และจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ใหถู้กตอ้ง 
 
หมวดที ่3 : บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders)   

บรษิัทให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม อาท ิลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรอืผู้
ลงทุน เจา้หนี้ และชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ เป็นตน้ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไดร้บัการดแูลจากบรษิทัตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้บรษิทัจะค านึงถงึผลประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
จะต่อตา้นการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ การไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา รวมถงึการเคารพต่อสทิธมินุษยชน 

โดยบรษิทัจะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่ม ี
โดยบรษิทัไดพ้จิารณาใหม้กีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีตามบทบาทและหน้าทีท่ีม่ใีนการ
สรา้งเสรมิผลการด าเนินงานของบรษิัท เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปดว้ยด ีรวมถงึสร้างความมัน่คงอย่าง
ยัง่ยนืใหก้บักจิการ และสรา้งผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมใหแ้ก่ทกุฝา่ย นอกจากน้ี บรษิทัยงัจดัใหม้ชี่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี
สามารถตดิต่อสือ่สาร เสนอแนะ รอ้งเรยีนเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั ความถูกตอ้งของรายงานทางการ
เงนิหรอืเรื่องทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม โดยสามารถใหข้อ้มลูต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมาต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านทาง
กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทั  

บรษิทัไดพ้จิารณาใหม้กีระบวนการส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มสี่วนไดเ้สยีในการสรา้ง
ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิ และความยัง่ยนืของกจิการ ดงันี้ 

 ใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกระดบัของบรษิทั โดยปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม 
และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการ
มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการใหค้วามส าคญักบั
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การดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและ
คุณภาพชวีติของพนกังานเป็นส าคญั  

 การซือ้สนิคา้และบรกิารจากคู่คา้จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ โดยจะปฏบิตัติามสญัญาทีท่ า
ร่วมกนัอย่างเคร่งครดั เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝา่ย 

 การปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลงทีม่กีบัสถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั 
 เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า มีความรบัผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ด้านคุณภาพสนิค้า และการ

ให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรกัษาความลบัของลูกค้า และการให้ความส าคญักบัการ
ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีม ภายใตน้โยบายการก าหนดราคาทีม่ ี

 การปฏบิตัติามกรอบกตกิา การแข่งขนัทีด่ ีรวมถงึหลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ เพื่อท าลายคู่แข่ง
ทางการคา้ 

 ให้ความส าคญัและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียงเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม รวมถึง
สนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและ
สงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยงัตอบแทนชุมชนและสงัคม โดยการ
บรจิาคเงนิเพื่อการกุศลอย่างสม ่าเสมอ 

  
หมวดที ่4 : การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลดา้นการเงนิและขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ดา้นการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา สม ่าเสมอ และ
โปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตาม
ช่องทางที่กฎหมายก าหนด ซึ่งขอ้มูลส าคญัที่บรษิทัจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทาง
การเงนิต่าง ๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรอง
โดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีี่เป็นอสิระและไดร้บัการรบัรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การจดัใหม้สี านักงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อดูแลใหม้กีารปฏบิตังิานตาม
ระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบได ้(Check and Balance) เป็นไปตามโครงสรา้งองคก์รของบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบในการท าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อสื่อสารกบั
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม สื่อสารประชาสมัพนัธข์อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บัผู้ถอืหุ้น นักลงทุนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดงันี้ 

- การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศทีส่ าคญัใหแ้ก่นกัลงทุนทราบ 
- ชีแ้จงกรณีทีม่ขีา่วลอืหรอืขา่วสารต่าง ๆ  
- การด าเนินการเมื่อมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด 
- การประชุมร่วมกบันกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ 
- การจดักจิกรรมเยีย่มชมการด าเนินกจิการแก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์ 

โดยมีช่องทางการติดต่อกบัหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ได้แก่ การตอบค าถามทางโทรศพัท์ 02-152-
7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.ecf-furniture.com หรือ www.elegathai.com  

นอกจากนี้ บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้เพื่อแสดงถงึความโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ ไดแ้ก่  

mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.elegathai.com/
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 เปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาท ิจ านวนครัง้
ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา 

 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึรูปแบบและลกัษณะ
ของค่าตอบแทน  

 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
 นโยบายเกีย่วกบัสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 จรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of conduct)’ 
 โครงสรา้งการถอืหุน้ 
 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 
 วสิยัทศัน์ / ภารกจิ 
 รายงานประจ าปี 
 งบการเงนิ 
 ขา่วสารทีเ่ผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้บรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรุง
ใหม้คีวามทนัสมยั และสามารถสง่ต่อขา่วสารขอ้มลูต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างทัว่ถงึและทนัเวลา 
 
หมวดที ่5 : ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board of Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายซึ่ง
สามารถน าประสบการณ์ทีม่มีาพฒันาและก าหนดแนวทางนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาที่
จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี  

คณะกรรมการของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสุดของกจิการและผูถ้อืหุน้โดยรวม 
และมหีน้าทีส่ าคญัในการก าหนดนโยบายบรษิทั รวมถงึก ากบัดแูล ตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 
รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกบัแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบรหิารจ านวน 4 ท่าน กรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน โดยมี
กรรมการที่มคีุณสมบตัิเป็นอสิระ โดยบรษิัทได้ก าหนดนิยมกรรมการอสิระในระดบัที่เขม้กว่าหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ซึง่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ จงึถอืเป็นการถ่วงดุลของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการแต่ละคน
จะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบียนได้ไม่เกนิกว่า 5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก าหนด
ขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีต่ามกฎหมาย และตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดย
คุณสมบตัขิองเลขานุการบรษิทัเป็นผูท้ีม่คีวามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามขอบข่าย และอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการ
บรษิทั และผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อเลขานุการบรษิทั นอกจากนี้ทางบรษิทัยงัส่งอบรมและ
พฒันาเพื่อใหเ้กดิความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และจรรยาบรรณ 
เพื่อก าหนดใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  
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บรษิทัมกีระบวนการก าหนดค่าตอบแทนทีช่ดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้น ซึง่พจิารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
กรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่บับรษิทั
ได้ รวมทัง้อตัราค่าตอบแทนที่ก าหนดสามารถเทียบเคยีงได้กบัค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คยีงกนั นอกจากนี้ยงัมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการของบรษิทัเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาความรูท้ี่
จะใชใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยคณะกรรมการบรษิัทจะต้องได้รบั
เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวนันัดหมายจดัการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วนั
ท าการ และในการประชุมกรรมการทุกท่านมคีวามเป็นอสิระในการร่วมแสดงความคดิเหน็ โดยกรรมการบรษิทัผูม้สี่วน
ไดเ้สยีในวาระการประชุมใด ๆ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระทีต่นมสีว่นไดเ้สยี โดยไดก้ าหนดใหก้รรมการบรษิทัต้องเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกครัง้ ยกเวน้กรณีทีม่เีหตุจ าเป็น โดยในการประชุมจะพจิารณาถงึวาระการประชุม
ทีจ่ะพจิารณาว่า มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเชญิผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมหรอืไม่ ทัง้นี้เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท
ไดร้บัทราบขอ้มลูทีจ่ะใชป้ระกอบการพจิารณาในวาระนัน้ ๆ ดว้ยความครบถว้น และเป็นไปดว้ยความรอบคอบ 

คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหก้รรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะจัดประชุมระหว่างกนัเองตาม
ความจ าเป็น โดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ย โดยควรจะพจิารณาแจง้ผลการประชุมใหก้รรมการผูจ้ดัการรบัทราบดว้ย 

คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการบรษิัททุกท่านเขา้ถึงสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้าก
กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิทั หรอืผู้บรหิารท่านอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตทีก่ าหนด และในกรณีทีม่ี
ความจ าเป็นคณะกรรมการบรษิัทอาจจดัให้มคีวามเหน็อสิระจากที่ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีทีไ่ด้รบัอนุญาตจาก
ส านกังาน กลต. หรอืผูม้คีวามเหน็อสิระในสายงานอื่น ๆ มาร่วมใหค้วามเหน็ โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัมมีาตรการด าเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มเีหตุมผีล
และปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และยงัได้ก าหนดให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการ
เปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ต่อส านักงาน กลต. และจะต้องส่งส าเนาเอกสารการรายงานดงักล่าว
ใหก้บัเลขานุการบรษิัทเพื่อรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในคราวต่อไป 
นอกจากนี้ยงัจะตอ้งมกีารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งส าหรบักรรมการบรษิทั และ
ผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานก ากบัไดแ้จง้ถงึแนวทางปฏบิตัไิว้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลและด าเนินการใหม้กีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ ตาม
อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัใินกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั โดยในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้ว นอกจากนี้ยงัไดม้กีารพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ในคราวเดยีวกนัดว้ย โดยต่อไป
คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการพจิารณาก าหนดเกณฑท์ี่
ใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑด์งักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
บรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งผลการประเมนิดงักล่าวจะถูกน าไปใชป้ระกอบการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการผูจ้ดัการต่อไป  

กรรมการของบรษิทัทุกคนเขา้ใจถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบรษิทั และพรอ้มทีจ่ะแสดงความ
คดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระและปรบัปรุงตวัเองใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิัทและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน นอกจากนี้ กรรมการ
บรษิัททุกคนยงัอุทศิเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามความรบัผดิชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏบิตัิเป็นหน้าที่ที่
จะต้องเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเวน้กรณีที่มเีหตุผลจ าเป็น ในกรณีของกรรมการเขา้ใหม่ บรษิัทจะจดัให้มี
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การปฐมนิเทศและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัแก่กรรมการเขา้ใหม่ ทัง้นี้เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
ในธุรกจิและการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัและเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย โดยขอ้มลูทีเ่ปิดเผยจะตอ้งมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถงึ และทนัเวลา ซึง่รวมถงึรายงาน
ทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน ขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยเผยแพรข่อ้มลูและขา่วสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ช้
ประกอบการตดัสนิใจลงทุน ผา่นช่องทางต่าง ๆ ทัง้การจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย ์ สือ่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
ส านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

 
คณะกรรมกำรชุดย่อยในคณะกรรมกำรบริษทั 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัไดด้ าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อชว่ยในการก ากบัดแูลกจิการ

ของบรษิทั ดงันี้ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ต่อมา ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 2/2558 เมื่อวนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2558 ไดม้มีตอินุมตักิารแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพิม่เตมิอกี 2 ชุด ประกอบดว้ยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

คณะกรรมกำรสรรหำ  
ประกอบดว้ย 

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์  กรรมการ 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการ 
คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูส้รรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบรษิทั 

ตดิตามการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งงาน และประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ  
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์  ประธานกรรมการ  / กรรมการอสิระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูเ้สนอนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ส าหรบั

คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่ออย กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ และพจิารณาทบทวน
โครงสรา้ง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั อตัราค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และมคีวามเหมาะสมแปรยีบมื่อเทยีบ
กบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนักบับรษิทั  

 
กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูด้า้นการบญัชแีละการเงนิ 
 
 คุณสมบตักิรรมการอสิระ 

 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึง
กรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เว้น
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 
ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
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 กรรมการอสิระตามคุณสมบตัขิา้งต้น อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิใจใน
การด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคุม โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
คุณสมบตักิรรมการตรวจสอบ 
 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิัท 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั และ 

 ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบยีน 

 มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่น
การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

 มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัิ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

1. บรษิัทไม่มคีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉพาะ  โดยคณะกรรมการของบรษิัท
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน  แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัเลอืก 
โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

1.1 พจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

1.2 พจิารณาถงึความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิของ
บรษิทั 

1.3 ส าหรบักรณีทีเ่ป็นกรรมการเดมิทีจ่ะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จะพจิารณาจาก
ผลการปฏบิตังิานในช่วงทีเ่คยด ารงต าแหน่ง และพจิารณาถงึจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่
ละท่านจะไปด ารงต าแหน่ง ซึง่ไม่ควรเกนิ 5 บรษิัทจดทะเบยีน เพื่อป้องกนัปญัหาดา้น
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

1.4 การแต่งตัง้กรรมการอสิระ จะพจิารณาความเป็นอสิระของบุคคลทีจ่ะเสนอใหร้บัคดัเลอืกเป็น
กรรมการอสิระตามหลกัเกณฑท์ี ่ส านกังาน กลต. ก าหนด และหลกัเกณฑข์องบรษิทัเอง 

1.5 พจิารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ โดยหากเป็นกรรมการอสิระเดมิทีจ่ะ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระ จะตอ้งมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนบัจากวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรกไม่เกนิกว่า 9 ปี โดยจะพจิารณาถงึความ
สมเหตุสมผลและความจ าเป็น หากจะแต่งตัง้ให้กรรมการอสิระท่านนัน้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป 

เมื่อไดร้ายชื่อผูท้ีม่คีวามเหมาะสมแลว้ จงึจะน ารายชื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
แต่งตัง้ต่อไป 
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2. ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้า
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บั
ฉลากกนัว่าผูใ้ดจะตอ้งออกจากการเป็นกรรมการ สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่ง
นานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได้ 

3. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
3.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
3.2 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 3.1 เลอืกตัง้บุคคลเดยีว หรอื

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
3.3 บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้
ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้  ใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

4. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมี
มตดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตาม
กฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนตาม
วรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

5. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมและมสีิทธอิอกเสยีงและมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
อย่างไรกต็าม ในรอบปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุจะเป็นหน้าทีข่อง

คณะกรรมการสรรหา ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 2/2558 เมื่อ
วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 ทีผ่่านมา ซึง่หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาจะเขา้มาด าเนินการดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

1. พจิารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
2. พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
3. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
4. จดัท าแผนการพฒันากรรมการ 
5. จดัท าแผนการสบืทอดงาน (Scuucssion Plan) 

 
กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
กรรมการของบรษิทัทุกท่าน มคีณุสมบตัติามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็น

ผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ มศีกัยภาพ โดยกรรมการบรษิทัทัง้ 8 ท่าน ไดผ้่านการอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) ซึง่เป็นหลกัสตูรทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ 

นอกจากนี้ เมื่อชว่งปี 2557 ทีผ่่านมากรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั คอื นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ ไดเ้ขา้รบั
การอบรมในหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ซึง่เป็นหน่วยงานภายใตก้ารสนบัสนุน
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นหลกัสตูรเพื่อสรา้งผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางธุรกจิตลาดทุน 
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ใหเ้ป็นผูม้วีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ าทีม่คีุณธรรม เพื่อสามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย ทัง้ดา้นภารกจิขององคก์ร และดา้น
บทบาทและความสมัพนัธใ์นสงัคม 
 

แผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) 
บรษิทัไดว้างนโยบายเกีย่วกบัแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรยีมความพรอ้มในกรณีที่

ผูบ้รหิารไม่สามารถปฏบิตังิานได ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัยงัคงต่อเนื่อง และเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยได้
วางแผนการสบืทอดต าแหน่งงานในหน้าทีต่่าง ๆ โดยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้
สามารถปฏบิตังิานแทนต าแหน่งทีว่่างลงไดอ้ย่างต่อเนื่อง หรอืเพื่อการกา้วสูต่ าแหน่งที่สงูขึน้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. จดัใหผู้บ้รหิารระดบัรองลงไปมโีอกาสไดท้ างานร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานทีต่วัเองมี
บทบาทรบัผดิชอบ การไดเ้ขา้ร่วมรบัฟงัการประชมุในระดบัทีเ่ป็นการมอบหมายนโยบายจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. จดัเตรยีมใหม้บีุคลากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางใหม้คีวามสามารถบรหิารงานดา้นอื่น ๆ 
เพิม่มากขึน้กว่าเดมิเพื่อเตรยีมรองรบัในระดบัต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ 

3. ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัรองทีม่ศีกัยภาพเป็นผูส้บืทอดต าแหน่งงาน 
4. เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัรองมโีอกาสไดเ้ขา้รบัการอบรมแนวคดิเกีย่วกบัการเป็นผูน้ าองคก์ร 

การสรา้งจติส านึกในระดบัความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัยต่์อองคก์ร รวมถงึแนวทาง
บรหิารงานบุคลากรในสายงานทีต่วัเองเป็นผูร้บัผดิชอบ 

5. พฒันาใหผู้บ้รหิารงานระดบัรองมโีอกาสไดน้ าเสนอแผนงานและผลการปฏบิตังิานต่อผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

 
กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกในการก ากบัดแูลทีท่ าใหส้ามารถควบคุมดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการด าเนินงาน

ของบรษิทัย่อย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั โดยการสง่บุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัเขา้ร่วม
เป็นกรรมการ และผูบ้รหิารในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการในบรษิทัย่อย โดยขอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นฐานะกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัย่อยจะมรีายละเอยีดเช่นเดยีวกนักรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั โดยตวัแทน
ของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย จะมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ อาท ิ
ดา้นการบรหิารงาน การลงทุน เป็นตน้ 

 
กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
ตามการประชุมคณะกรรมการบรษิทั (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) ครัง้ที ่1/2555 เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2555 มมีตกิ าหนด

ระเบยีบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใช ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั ดงันี้   
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

1) ตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทั 
2) ตอ้งไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบรษิทัฯไปเปิดเผย หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั
ผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

3) ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มูล
ภายในบรษิทั และ/หรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทั  
อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
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 ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั ซึง่อยู่ในหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายใน
ของบรษิทัควรหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อ
สาธารณชน โดยขอ้ก าหนดดงักล่าวใหร้วมความถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
ลกูจา้งของบรษิทัดว้ย หากผูใ้ดฝา่ฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถอืว่าไดก้ระท าผดิรา้ยแรง 

2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
ครองหลกัทรพัย์ในบรษิัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59  

ใหป้ระกาศระเบยีบขอ้บงัคบัดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งทราบโดยทัว่กนั 
 
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
บรษิทัมคี่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสี าหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ค่าตรวจสอบบญัชปีระจ าปี (Audit Fee) 
ส าหรบัปี 2557 บรษิทัไดว้่าจา้งผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก่ นายเมธ ี รตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน 3425 แหง่บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย
ในรอบปี 2557 โดยมคี่าธรรมเนียมและการเรยีกเกบ็เงนิเป็นจ านวนเงนิรวม 880,000 บาท (แปดแสน
แปดหมื่นบาทถว้น) 

2. ค่าสอบทานขอ้มลูทางการเงนิรายไตรมาส (สามไตรมาส) 
คดิเป็นจ านวนเงนิ 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถว้น) 
รวมเป็นจ านวนเงนิส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2557 เท่ากบั 1,360,000 บาท (หนึ่งลา้นสาม

แสนหกหมื่นบาทถว้น) 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 รายงานประจ าปี 2557 :ECF หน้าที่ - 68  

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีควบคู่ไปกบัการใสใ่จดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
มีส านึกรับผิดชอบต่อสงัคม โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จึง ได้ก าหนด
จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ จรรยาบรรณส าหรบักรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนักงาน และก าหนดนโยบายแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม (CSR) ทัง้นี้เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ : ความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ผูถ้อืหุน้ 
 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธิ
ในการทีจ่ะได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกจิการ สทิธใินการไดร้บัและเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารของบรษิัทอย่าง
ครบถว้น เพยีงพอ และทนัเวลา สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การเพิม่
ทุนหรอืลดทุน การจดัสรรเงนิปนัผล การแกไ้ขขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิเป็นตน้  

2. สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 
 จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั โดยจะระบุ

วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม กฎเกณฑต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออก
เสยีงลงมต ิตลอดจนขอ้มูลทีจ่ะต้องใช้ประกอบการตดัสนิค้าอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่
ขอ้มลูหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าเพยีงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคญัทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุน้ ทัง้สารสนเทศ
ทีร่ายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ีและสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่กระท าการใด ๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการ
เขา้ถงึสารสนเทศของบรษิทั 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรอืเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้
ถอืหุน้ 

 เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผู้้ อื่นเขา้
ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

3. ก าหนดแนวปฏบิตัสิ าหรบัระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามประเดน็ส าคญัต่าง ๆ ตามรายละเอยีดในแต่ละ
วาระได ้

4. เมื่อการประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็ บรษิทัจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงของแต่ละวาระในการประชุม
สามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้นในวนัท าการถัดไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่าง
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ถูกตอ้ง ครบถว้น ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนั นบัจากวนัทีจ่ดัการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถตรวจสอบได ้

5. บรษิทัจะน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนเสยีงในแต่
ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสยีง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดด้้วย
ความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 
 

ลกูคา้ 
 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ด าเนินธุรกจิดา้นการผลติ จ าหน่ายสนิคา้ทีม่คีวามปลอดภยัต่อการใชง้าน ค านึงถงึสขุภาพของผูใ้ชง้าน 
และการใหบ้รกิารหลงัการขายทีส่รา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

2. มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ทีเ่พิม่คุณค่าในการใชง้านต่อผูบ้รโิภค 
3. ด าเนินธุรกจิโดยยดึถอืความซื่อสตัย ์สจุรติ และเป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิ

ของลูกคา้ รกัษาความลบัทางการคา้ของลูกค้า ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยมชิอบ และหากบรษิทัตรวจพบการกระท าความผดิในลกัษณะดงักล่าว ผูก้ระท าในฐานะพนักงาน 
หรอืลกูจา้งของบรษิทัจะตอ้งถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 

4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรบัทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

5. ยดึหลกัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด ้จะมกีระบวนการแจง้ขอ้มูล
ต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรบัปรุง แก้ไข เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสยีหาย 

6. จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนต่อบรษิทั และค ารอ้งเรยีนจากลูกคา้จะไดร้บั
การเอาใจใสแ่ละด าเนินการแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหก้บัลกูคา้อย่างเป็นธรรม  

 
คู่คา้และเจา้หนี้การคา้ 
 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นส าคญั 
2. คดัเลอืกคู่คา้ทีม่กีารด าเนินธุรกจิตามกฎหมาย ปฏบิตัติามมาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั 

และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
3. รกัษาความลบัหรอืขอ้มลูทางการคา้ของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดย

มชิอบ 
4. สร้างสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดต่ีอกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิม่คุณค่าให้แก่

สนิคา้อย่างต่อเนื่อง 
5. การซือ้สนิคา้และบรกิารจากคู่คา้จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ โดยจะปฏบิตัติามสญัญาทีท่ าร่วมกนั

อย่างเคร่งครดั เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝา่ย 
6. ยดึหลกัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด ้จะมกีระบวนการแจง้ขอ้มูล

ต่อคู่คา้เป็นการล่วงหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
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7. ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมที่จะรบั ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการค้า  
โดยผูเ้กีย่วขอ้งกบักจิกรรมจดัหา จดัซือ้ จดัจา้งตอ้งไม่รบัผลประโยชน์ไม่วา่ทางตรง หรอืทางออ้มจากคู่
คา้ และตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิจนอาจจะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ 
 

คู่แขง่ขนัทางการคา้ 
 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. การปฏิบตัิตามกรอบกติกา การแข่งขนัด้วยความเป็นธรรม รวมถึงหลกีเลี่ยงวิธกีารที่ไม่สุจริต เพื่อ
ท าลายคู่แขง่ทางการคา้  

2. ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้า้ย 
3. ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา / ลขิสทิธิ ์
4. ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 

 
เจา้หนี้ 
 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. การปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้สถาบนัการเงนิตามขอ้ตกลงการกูย้มืทีม่ ี 
2. การปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
3. บรหิารงานเพื่อใหเ้จา้หนี้มัน่ใจในฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่แสดงถงึการมี

ความสามารถทีจ่ะช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลา 
4. เปิดเผยขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา 
5. ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่จา้หน้าและลูกหนี้ไดต้กลงไวร้่วมกนั ทางลูกหนี้จะรบีแจง้ให้

เจา้หนี้รบัทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย  
 

พนกังาน 
 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ให้ความส าคญักบัพนักงานทุกระดบัของบรษิทั โดยปฏบิตัิกบัพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั ด้วยความ
เป็นธรรม  

2. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสในการเจรญิเตบิโตทางด้าน
อาชพีการงานตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

3. ให้ความส าคญักับการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการ
ท างานและคุณภาพชวีติของพนกังานเป็นส าคญั  

4. การเคารพซึง่สทิธมินุษยชน ศกัดิศ์ร ีและสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรอืส่งผ่าน
ขอ้มลูหรอืความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายหรอืหรอืผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง 

5. ปฏบิตัต่ิอพนกังานภายใตก้รอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
6. ส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัในการจา้งแรงงาน ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่กดีกนัทางเพศ สผีวิ เชือ้ชาต ิศาสนา 

อายุ ความพกิารหรอืสถานะอื่นใดทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 
7. สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานและการพฒันาบรษิทั 
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8. จดัใหม้สีวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสมแก่พนกังาน อาท ิการรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การท าประกนัชวีติใหก้บัพนกังาน และกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

9. เปิดโอกาสให้พนักงานมชี่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกขเ์กี่ยวกบัการท างาน ซึ่ง
ขอ้เสนอต่าง ๆ จะได้รบัการพจิารณาและก าหนดวธิกีารแก้ไข เพื่อให้เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และ
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนการท างานร่วมกนั 

10. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของพนกังานทุกระดบัในการด าเนินฏจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 

ชุมชนและสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมใกลเ้คยีง รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์
ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม เพื่อชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้
บรษิทัยงัตอบแทนชุมชนและสงัคม โดยการบรจิาคเงนิเพื่อการกุศลอย่างสม ่าเสมอ 

2. ไม่ด าเนินธุรกจิทีส่ง่ผลกระทบใหเ้กดิความเสยีหายต่อสงัคม และไม่ละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่นผูอ้ยู่อาศยั
ในชุมชนและสงัคม 

3. ก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อชุมชนและสงัคม อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

4. สง่เสรมิการอนุรกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ 
5. ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบใหม้คีวามน่าอยู่ หรอืมรีะดบั

คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้จากเดมิ 
6. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
7. สง่เสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มมีาตรการบ าบดั และ

ฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื 

8. ปลกูจติส านึกและสง่เสรมิการใหค้วามรู ้และอบรมแก่พนกังานทุกระดบัในเรื่องการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
9. สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลย ีเครื่องจกัร และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
10. ส าหรบัแนวทางปฏบิตัิเพื่อความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มนัน้ ในกระบวนการผลติของบรษิทัเนื่องจาก

วตัถุดบิหลกัคอื ไมย้างพารา และไมป้ารต์เิคลิบอรด์ เศษวสัดุทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ และวธิกีาร
บรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบรษิทัมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 เศษไม ้และเศษขี้เลือ่ย  เป็นวตัถุดบิทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติโดยเกดิจากการตดัชิน้งาน
เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามทีต่้องการ  ทางบรษิทัจะน าเศษไมแ้ละเศษขีเ้ลื่อยบางส่วนไปใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิใหก้บัหมอ้ไอน ้า (Boiler) เพื่อใชเ้ป็นพลงังานหมุนเวยีนในกระบวนการผลติ และ
หากในช่วงไหนที่มีเศษไม้และเศษขี้เลื่อยเป็นจ านวนมาก ทางบริษัทจะจ าหน่ายให้กับ
บุคคลภายนอกบางสว่น 

 ฝุน่  เป็นเศษวสัดุทีไ่ดจ้ากการขดัชิน้งานดว้ยกระดาษทราย หรอืเครื่องมอืขดั ทางบรษิทัจะ
ใชเ้ครื่องดดูฝุน่แบบถุงกรองฝุน่ (Filter Bag) เศษฝุ่นทีก่รองไดจ้ะถูกน าไปรวบรวมเพื่อขาย
ใหก้บับุคคลภายนอกทีร่บัซือ้เพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติต่อไป 

 ละอองส ี เกดิจากการพ่นสบีนชิน้งาน ทางบรษิทัมวีธิกีารก าจดัละอองสเีพื่อป้องกนัไม่ให้
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ละอองสมีผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใชร้ะบบหอ้งพ่นเป็นแบบดกัละอองสดีว้ยระบบน ้า
หมุนเวยีน โดยกากสทีีไ่ดจ้ากการดกัละอองสไีดถู้กก าจดัโดยวธิทีีถู่กตอ้งต่อไป 

 เศษส ีเกดิจากกระบวนการผลติกระดาษปิดผวิจากเครื่องจกัรพมิพล์ายทีจ่ะมเีศษสหีลงเหลอื
ภายหลงัพมิพง์านเสรจ็ ทางบรษิทัจะใชว้ธิกีารฝงักลบภายในพืน้ทีท่ีก่ าหนดภายในโรงงาน
ต่อไป   

 เศษวสัดุ ไดแ้ก่ เศษหนังเทยีม เศษผา้ ทีเ่หลอืจากการผลติ ทางบรษิทัจะรวบรวมไว้เพื่อ
น าไปจ าหน่ายใหก้บัผูร้บัซือ้ต่อไป 

 กาว เป็นวตัถุดิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาว
ประเภททีส่ามารถละลายไดด้ว้ยน ้า (Water Base) และไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
โดยที่ผ่านมาจนถึงปจัจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับ

สิง่แวดลอ้มหรอืผลกระทบจากกระบวนการผลติของบรษิทัแต่อย่างใด 
 

2. การประกอบธุรกจิอยา่งเป็นธรรม 
นับตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัในปี 2542 นโยบายส าคญัที่บรษิทัยดึถอืมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตัง้แต่เริม่ต้น

การด าเนินธุรกจิคอื การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม ซึง่บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานทีเ่อาใจใส่ต่อผูท้ีม่ ี
สว่นไดเ้สยีในทุก ๆ ฝา่ย ด าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบและวธิกีารปฏบิตัติามหลกัการที่
หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลไดก้ าหนดเอาไว ้นอกจากน้ียงัไดป้ลูกฝงัหลกัการน้ีใหก้บัพนักงานในทุกระดบัปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความรบัผดิชอบและมคีวามเป็นธรรม ทัง้การปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยกนัเอง การปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ผูบ้รโิภค คู่แขง่ทางการ
คา้ คู่คา้ ชุมชน และสงัคม ตระหนักถงึการรกัษาความลบั การก าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน การเคารพในหลกั
สทิธมินุษยชน ตลอดจนไม่ปฏบิตัตินอนัอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยสามารถแบ่งแนวปฏบิตั ิไดด้งันี้ 

 
2.1 การสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้โดยเสร ี

บรษิทัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบ ไดแ้ก่ ระบบการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ ซึ่งกว่ารอ้ยละ 60 เป็นการส่งออกสนิค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ลูกคา้หลกัของบรษิัทคอื ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น 
และรองลงมาคอืการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ในกลุ่มรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ 
ซึง่ลกูคา้แต่ละรายมรีะบบการสัง่ซือ้สนิคา้ ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ และการสง่มอบสนิคา้เป็นไปตามระบบและหลกัการ
ทีก่ าหนดไว ้โดยบรษิทัมัน่ใจถงึกระบวนการน าเสนอขายสนิคา้ต่อลกูคา้ทีม่คีวามเป็นธรรม และไม่มลีกัษณะการผูกขาด
เพื่อจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้เพยีงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด ส าหรบัระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถุดบิ และ
สนิค้าที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลติ ทางหน่วยงานจดัซื้อจะต้องด าเนินการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไข
ทางการค้า ตามหลักการที่ก าหนดไว้ทุกครัง้ เพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาสน าเสนอสินค้าให้กับทางบริษัทได้พิจารณา
เปรยีบเทยีบ ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไดร้บัประโยชน์จากการยดึมัน่ในระบบการคดักรอง พจิารณาและเปรยีบเทยีบคุณภาพ
และราคาจากคู่คา้เสมอมา 

 
2.2 นโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

บรษิทัมนีโยบายทีห่า้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืพนกังานของบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างรอบคอบ ซื่อสตัย ์ เป็น
ธรรม สมเหตุสมผล มกีระบวนการทีโ่ปร่งใสในการอนุมตัเิขา้ท ารายการ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ
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บรษิทัเป็นส าคญั กรรมการบรษิทัผูม้สีว่นไดเ้สยีไมม่สีทิธอิอกเสยีง และเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งท ารายการเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั ใหท้ ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ตอ้งไมม่สีว่นในการพจิารณาอนุมตั ิ นอกจากน้ีจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูตามที่
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดขอ้ปฏบิตัเิอาไว ้

3. ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิกบับรษิทั ไดแ้ก ่ การท าใหบ้รษิทัเสยี
ผลประโยชน์หรอืไดร้บัประโยชน์น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น หรอืเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบรษิทั 

4. หา้มไม่ใหก้ระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
5. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรของบุคคลดงักล่าว 

แสวงหาผลประโยชน์ในกจิการสว่นตวักบับรษิทั เช่น กระท าการใด ๆ เพื่อขายสนิคา้และบรกิารใหก้บั
บรษิทั หากมกีารกระท านัน้ ๆ ตอ้งท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยขอ้มลูใหบ้รษิทัทราบในทุกกรณี 

6. กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 
2.3 การเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษิัทตระหนักถงึการเคารพต่อหลกัสทิธมินุษยชน โดยไม่มกีารแบ่งแยกถิ่นก าหนด เชื้อชาต ิเพศ 
อายุ สผีิว ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการ
ปฏบิตังิาน พนกังานในทุกระดบัจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธดิา้นความปลอดภยัสว่นบุคคลในการปฏบิตังิาน การมสีถานที่
ท างานทีส่ะอาด ปลอดภยั และถูกสขุลกัษณะ การใหส้ทิธเิสรภีาพเพื่อสทิธทิางการเมอืง แต่ทัง้นี้จะตอ้งไม่แอบอา้งความ
เป็นพนักงาน หรอืน าทรพัย์สนิ อุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืใด ๆ ของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัทางการเมอืง ซึง่บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรอืกระท าการอนัเป็น
การฝกัใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง นอกจากน้ีบรษิัทจะเขา้ด าเนินการแก้ไขปญัหาความขดัแย้งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ตามหลกันิตธิรรม ไม่มนีโยบายการใชแ้รงงานเดก็ โดยไม่พจิารณารบับุคคลทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี เขา้ท างาน การ
พจิารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม และในทุก ๆ ปี บรษิทัจะจดัใหม้กีจิกรรมประชุมประจ าปี ซึง่วนั
ดงักล่าวพนกังานจะไดเ้ขา้พบและรบัทราบถงึนโยบายการด าเนินธรุกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในรอบปีนัน้ ๆ รวมถงึขอ้คดิ หลกัการ
ท างาน หลกัการใชช้วีติจากผูบ้รหิารบรษิทั รวมถงึการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรกั ความสามคัคภีายในองคก์ร 

ทัง้นี้ ทีผ่่านมาบรษิทัยงัไม่เคยไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อย่างใด  
 

2.4 การไม่สนบัสนุนใหเ้กดิการล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
เน่ืองจากในทุก ๆ ปี บรษิทัจะต้องมกีารออกแบบและพฒันาสนิคา้ เพื่อน าเสนอต่อลูกคา้โดยเกดิขึน้

เป็นประจ า บรษิทัใหห้ลกัการต่อฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์(Research and development) โดยยดึหลกัการที่
จะไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ไม่ลอกเลยีนหรอืน าทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นมาใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต โดย
บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนกรณีทีพ่บเหน็การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาไดท้ี ่

 จดหมายสง่ถงึ  
รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ หรอื 
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นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์
กรรมการผูจ้ดัการ หรอื 

ส านกังานเลขานุการบรษิทั 
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2.5 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจรติเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยในแผนงานส่วนต่อไปทีจ่ะด าเนินการคอื การน าเสนอร่างนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และสรา้งระบบในการป้องกนัการทุจรติในองค์กร นอกจากน้ีภายหลงัจากทีร่่างนโยบาย
ดงักล่าวผ่านการพจิารณาอนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ บรษิทัจะด าเนินการสือ่สารประชาสมัพนัธแ์นวคดิ
ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ให้ผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัทได้รบัทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่คา้ และลูกคา้ ของ
บรษิทั ในการงดให ้/ รบัสิง่ตอบแทน ทัง้ในรปูของเงนิสด สิง่ของ หรอืของขวญั และแจง้ถงึกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหคู้่
คา้ และลูกคา้ ทีไ่ม่ไดร้บัการปฏบิตัิทีเ่ป็นธรรม ไดร้อ้งเรยีนและไดร้บัการแกไ้ข รวมถงึจะจดัการประชุมและสื่อสารให้
พนกังานทุกฝา่ยงานของบรษิทัไดร้บัทราบนโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติน้ีอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรกต็าม ที่ผ่านมาบรษิัทให้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ายรบัทราบถึงหลกัการเบื้องต้นของการป้องกนัและ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์รใหไ้ดท้ราบแลว้ โดยเน้นทีเ่รื่องของการหา้มรบั / จ่ายสนิบน จากคู่คา้ / ลูกคา้
ของบรษิทั และต้องไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการกระท าการใด ๆ ทีถ่อืว่ าเป็นการทุจรติ ส าหรบัการให้ และ/หรอื การรบั
สนิบนของรฐั หรอืหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั โดยได้
จดัท านโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรอืร้องเรยีนในเรื่องทีอ่าจเป็น
การกระท าความผดิผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดด้งันี้ 

 
 จดหมายสง่ถงึ  

รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ หรอื 

นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์
กรรมการผูจ้ดัการ หรอื 

ส านกังานเลขานุการบรษิทั 
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ภายหลงัจากที่บรษิัทได้รบัแจ้งขอ้มูลการกระท าผดิและการทุจรติแล้ว บรษิัทมกีระบวนการด าเนินการเมื่อ
ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 

1. รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ พจิารณาในรายละเอยีดของขอ้เทจ็จรงิ  
เมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ แลว้ทางบรษิทัจะด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการ

กระท าผดิและทุจรติ โดยจะด าเนินการจดัตัง้คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทุจรติซึง่จะพจิารณาจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
อาท ิผูบ้งัคบับญัชา / หวัหน้างานสงูสุดในหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน และผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล และ/หรอื
บุคคลอื่นที่พิจารณาเหน็สมควร โดยทมีคณะท างานตรวจสอบขอ้เท็จจริงการทุจรติจะเริ่มด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 
หลกัฐานและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในรายละเอยีด 

2. หาขอ้สรุปมาตรการด าเนินการ 
ทางคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทุจรติจะหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัมาตรการด าเนินการ เพื่อบรรเทา

ความเสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนาสจุรติ 
3. รายงานผล 

ส านกัเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีร่ายงานผลใหพ้นกังานทราบ หากพนักงานผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง ทัง้นี้ 
ในกรณีทีเ่ป็นเรื่องส าคญัจะตอ้งรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูบ้รหิารในระดบัสงูสุดของหน่วยงานทีไ่ดร้บัขอ้
รอ้งเรยีนนัน้ดว้ย (ในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสงูสุดของหน่วยงานไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการ
ทุจรติ) ซึง่จะขึน้อยู่กบัระดบัความส าคญั และความรา้ยแรงของเรื่องทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน 

 
การดแูลและปกป้องพนกังานทีแ่จง้ขอ้รอ้งเรยีน 

หากบุคคลใดในบรษิทัมพีฤตกิรรมที่กลัน่แกล้ง ข่มขู่ เลอืกปฏบิตั ิหรอืลงโทษทางวนิัย ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืไม่ยุตธิรรม ซึง่เกีย่วเน่ืองมาจากการรอ้งเรยีนของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน รวมถงึบุคคลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทุจรติจากเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ ๆ จะถอืว่าบุคคลนัน้กระท าผดิวนิัย และต้องรบัผดิชดใชค้วาม
เสยีหายต่อบรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว หรอือาจมคีวามผดิในทางกฎหมายต่อไปดว้ย 

 
โดยในปี 2557 ทีผ่่านมา บรษิทัไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ หรอืการกระท าผดิจรยิธรรม หรอืเกดิ

กรณีเกีย่วกบัชื่อเสยีงของบรษิทัในทางลบ อนัเนื่องมาจากการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร รวมถงึไม่มี
กรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารลาออกจากเหตุผลของการไม่มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหรอืระบบการควบคุม
ภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่มขีอ้พพิาททางดา้นกฎหมายทัง้ในเรื่องแรงงาน และการด าเนินธุรกจิกบัผูท้ี่
มสีว่นไดเ้สยีในทุกฝา่ยแต่อย่างใด 
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3. นโยบายดา้นกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) 
ในรอบปี 2557 ทีผ่่านมา บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) ดงันี้ 
 

1. กจิกรรมมอบผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรเ์พื่อการศกึษาใหก้บัโรงเรยีนพระมหาไถ่ศกึษา คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กจิกรรมปลกูปา่ชายเลน บรเิวณปากน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
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3. กจิกรรมร่วมบรจิาคสิง่ของทีจ่ าเป็น ใหก้บัโรงเรยีนบา้นเดก็รามอนิทราม สงักดัมลูนิธธิรรมมกิชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กจิกรรมการสนบัสนุนอุปกรณ์ในการจดัเกบ็เอกสารการเรยีนจากผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทั ใหก้บัโรงเรยีน

บา้นคลอง 14 จงัหวดัระยอง 
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5. กจิกรรมการสนบัสนุนผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทั โดยความร่วมมอืกบั “นิตยสาร บสิ โฟกสั กรุ๊ป ครบรอบ 4 
ปี” จดักจิกรรมโครงการ "จติอาสาคนืความสขุใหส้งัคม"  โดยสรา้งหอ้งสมุดโรงเรยีนเพื่อน้องหนูเตมิคลงัสมอง
เตรยีมความพรอ้มเดก็ไทยสู ่AEC ณ ณ โรงเรยีนภูงามโนนสะอาด ต.ท่ากระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 

 

 
 
6. กจิกรรมสนบัสนุนการก่อสรา้งและท านุบ ารุงศาสนสถาน ภายในพืน้ทีข่องชุมชน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
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7. กจิกรรมการเพื่อสง่เสรมิความรกั ความสามคัค ีภายในองคก์ร ใหก้บัพนกังานของบรษิทั 
 

 
8. กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตังิาน (Workshop) ใหก้บัระดบัผูจ้ดัการและหวัหน้างานของส านกังาน สาขา 2 เพื่อ

สง่เสรมิความรูท้ีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ภายในองคก์ร 
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อย่างไรกต็ามแมใ้นปีทีผ่่านมา บรษิทัจะยงัไม่ไดด้ าเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) ที่
มผีลอย่างยัง่ยนืทัง้ต่อสงัคมและกจิการ แต่บรษิทักไ็ดเ้ริม่ก าหนดนโยบายทีค่ านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมี
กรอบแนวทางด าเนินการ ดงันี้ 

  
1. นโยบำยด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม : มิติภำยใน ไดแ้ก ่

- ดา้นพนกังานและบุคลากรภายในบรษิทั ทางบรษิทัจะใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การ
ฝึกอบรม หรอื มนีโยบายสง่เสรมิการเรยีนรู ้อาท ิการอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) การสรา้ง
ภาวะความเป็นผูน้ าและ Teamwork การสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้หม่ๆ ใหข้อ้มลูทีโ่ปร่งใส
กบัพนกังานทุกๆ ดา้น สรา้งความสมดุลระหว่างงาน ชวีติครอบครวั และการพกัผ่อน ปฏบิตัอิยา่ง
เท่าเทยีมกนัในดา้นการคดัเลอืกเขา้ท างาน รายไดแ้ละ ความกา้วหน้าทางการงาน โดยเฉพาะ
ผูห้ญงิและผูพ้กิาร ดแูลเอาใจใสพ่นกังาน โดยเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอืเกดิปญัหาสขุภาพจาก
การท างาน 

- การสรา้งเสรมิใหพ้นกังานไดร้บัสขุภาวะและความปลอดภยัในการท างาน เน่ืองจากพนกังานทีม่ี
ความสขุและสขุภาพแขง็แรงย่อมน าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ดา้นศกัยภาพของกจิการ 

 
2. นโยบำยด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม : มิติภำยนอก ไดแ้ก ่

- การดแูลผูบ้รโิภค ดว้ยแนวคดิการออกแบบ และผลติสนิคา้ทีใ่สใ่จต่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
เพื่อสรา้งความเชื่อใหเ้กดิขึน้กบัตราสนิคา้ของบรษิทัว่า เป็นผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบเพื่อความ
ปลอดภยัของผูบ้รโิภค สรา้งความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ใหเ้กดิขึน้  

- ความรบัผดิชอบต่อชมุชนใกลเ้คยีง ดว้ยแนวคดิทีจ่ะช่วยเหลอืดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มภายใน
ชุมชน ซึง่สรา้งความเป็นมติรใหเ้กดิขึน้ในพืน้ทีชุ่มชน รวมถงึเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ประชาชนใหชุ้มชนใหเ้กดิขึน้จากการจา้งแรงงานในพืน้ที ่ การเขา้ร่วมสนบัสนุนการบรูณะ 
ปฏสิงัขรณ์ศาสนสถาน ความใหค้วามส าคญัต่อการรกัษา และสรา้งเสรมิสภาพแวดลอ้ม สภาวะ
ทางธรรมชาตทิัง้ดา้นพืน้ทีป่า่ และชายทะเลในบรเิวณพืน้ทีช่มุชน  

 
ซึง่ในปีต่อ  ๆ  ไป บริษัทจะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิเพื่อแสดงต่อถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม รวมถงึกจิกรรมทีจ่ะด าเนินงานใหเ้ป็นรปูธรรมยิง่ ๆ ขึน้ไป 
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กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
 

บรษิัทให้ความส าคญักบัการจดัระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบัผู้บรหิารและระดบัปฏบิตัิการเพื่อให้เกดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานในทุกระดบัชัน้ ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่27 
กุมภาพนัธ ์2558 มคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของบรษิทั ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร 
(Control Environment) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information and Communication) และระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเพยีงพอกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัแลว้ ซึง่
การพจิารณาอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าว จะค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส าคญั และถอืเสมอืนเป็นรายการที่
กระท ากบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ การอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าวจะกระท าโดยผู้ที่ไม่มสี่วนได้เสยีในธุรกรรมดงักล่าวเท่านัน้ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัระบบควบคุมภายในส าหรบัหวัขอ้อื่นว่ามคีวามเพยีงพอและ
เหมาะสมแลว้  

 
ส าหรบัการด าเนินการเกีย่วกบัการควบคุมภายในของบรษิทั บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่ท าหน้าทีส่อบ

ทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏบิตังิานของบรษิัทร่วมกบัผู้สอบบญัช ีผู้
ตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

 
บรษิทัว่าจา้งบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์ จ ากดั เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและจดัท าระบบตรวจสอบการ

ควบคุมภายในของบรษิทัเพื่อเพิม่การตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏบิตังิานของทุกฝา่ยงาน ซึง่บรษิทัเริม่ว่าจา้งบรษิทั 
แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์ จ ากดั ตัง้แต่ไตรมาสที ่ 3 ของปี 2554 โดยผูต้รวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาอนุมตัแิผนงาน ส าหรบัใชต้ดิตามและตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ในการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 1/2558 เมื่อวนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2558 ผู้
ตรวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถงึขอ้เสนอแนะและการด าเนินการของบรษิทัต่อ
ขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรบัทราบ ซึง่ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบถงึ
ขอ้เสนอแนะในประเดน็ดา้นระบบควบคมุภายในบางประเดน็ทีจ่ะตอ้งด าเนินการแกไ้ข โดยจะบรรจุเขา้เป็นวาระการ
ตดิตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 
 

รายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชปีี 2557 มดีงันี้ 
 

บคุคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 

มลูค่ำของรำยกำรระหว่ำง
กนั (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 
ในรอบปี 2557 และ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
1. บจก.อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่
มอลล ์ 

 (Index Living Mall) 

มกีรรมการเป็นคู่สมรส
ของนายอารกัษ์ 
สุขสวสัด ์ซึง่ด ารง
ต าแหน่งเป็นผูถ้อืหุน้ 
กรรมการ กรรมการผูม้ ี
อ านาจลงนาม และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 
 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโชวร์มู :บรษิทัเช่าพื้นที ่
Index Living Mall เพือ่จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร์ไม้
ยางพารา ภายใตต้ราสนิคา้ “ELEGA”  

13.44  - เพือ่เป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพือ่ใหผ้ลติภณัฑ์ของบรษิทัเป็น
ทีรู่้จกัมากขึ้น บรษิัทได้เช่าพื้นที่ภายใน Index Living Mall ในท าเลที่มี
ศกัยภาพรวม 11 สาขา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เพื่อวางจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ส าเรจ็รูปทีผ่ลติจากไมย้างพารา ภายใต้ตรา
สนิคา้ “ELEGA“ 

- Index Living Mall ไม่มนีโยบายใหบุ้คคลอื่นเช่าพื้นทีเ่พื่อจ าหน่ายสนิค้า 
นอกจากจะเป็นการจ าหน่ายสินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า
เท่านัน้ ซึ่งการเช่าพื้นทีเ่พื่อจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัใน Index Living 
Mall ถอืเป็นการเตมิเตม็เฟอร์นิเจอร์ทีว่างจ าหน่ายใน Index Living Mall ให้
มคีวามสมบรูณ์มากขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัจ่ายค่าเช่าพื้นทีใ่หก้บั Index Living Mall 
ในราคาทีส่มเหตุสมผลและเป็นทีย่อมรบัของทัง้สองฝา่ย 

- บรษิทัขายเฟอร์นิเจอร์ไมป้าร์ตเิคลิบอร์ดใหก้บั Index Living Mall โดยเริม่
จ าหน่ายตัง้แต่เดือนกันยายน 2555 ซึ่งก าหนดราคาขายตามเกณฑ์การ
พจิารณาก าหนดราคาของบรษิัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ทัว่ไป 

เงินประกนักำรเช่ำและบริกำรโชว์รูม : 
บรษิทัวางเงนิประกนัการเช่าและบรกิารโชว์รูม
ให้ไว้กบั Index Living Mall เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการเช่าพืน้ทีแ่ละการบรกิารของ 
Index Living Mall ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
สญัญาเช่าและบรกิารพืน้ที ่

2.99 

เจ้ำหน้ีอ่ืน : เป็นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการของ Index Living Mall ซึ่งไม่
เขา้รอบการจ่ายเงนิของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัได้
จ่ายช าระยอดค้างดงักล่าวกบั Index Living 
Mall เรยีบรอ้ยแลว้ 

2.10 
 

ขำยสินค้ำ บรษิัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ติ
เคลิบอร์ดใหก้บั Index Living Mall โดยเริม่มี
การจ าหน่ายตัง้แต่เดอืนกนัยายน ปี 2555 

10.47 
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บคุคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 

มลูค่ำของรำยกำรระหว่ำง
กนั (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 
ในรอบปี 2557 และ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
1. บจก.อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่
มอลล ์ 
(Index Living Mall) 
(ต่อ) 

 ลูกหน้ีกำรค้ำ Index Living Mall มยีอดคา้ง
ช าระค่าสนิค้ากบับรษิัท โดยยอดหนี้ดงักล่าว
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 

2.51 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวถอืเป็น
การด าเนินธุรกจิตามปกตขิองกจิการ และเป็นไปตามเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผล 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

2. บจก.อนิเดก็ซ์ 
อนิเตอรเ์ฟิรน์ 

 (IIF) 

- บรษิทัในกลุ่ม INDEX  
- มกีรรมการเป็นคู่สมรส
ของนายอารกัษ์ สุข
สวสัดิ ์ซึง่ด ารงต าแหน่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ 
กรรมการผูม้อี านาจลง
นาม และผูบ้รหิารของ
บรษิทั 

 
 

ขำยสินค้ำ บรษิทัจ าหน่ายผลติภณัฑ์กระดาษ
ปิดผวิใหก้บั IIF โดยเริม่จ าหน่ายตัง้แต่ปี 2553  

19,83 - IIF ด าเนินธุรกจิผลติเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในบรษิทัผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอร์รายใหญ่ของประเทศ 
โดย IIF เริม่สัง่ซื้อกระดาษปิดผวิจากกลุ่มบรษิทัตัง้แต่ปี 2553  

- กระดาษปิดผวิทีบ่รษิทัจ าหน่ายใหก้บั IIF จะมคีุณสมบตัเิฉพาะซึ่งแตกต่าง
จากมาตรฐานทีผู่ซ้ื้อรายอื่นทัว่ไปใชใ้นการผลติ อาท ิส ีความเงา และความ
หนา เป็นต้น ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดราคาขายตามเกณฑ์การพจิารณาก าหนด
ราคาในเงือ่นไขทางการคา้ปกตทิัว่ไป 

- บรษิทัสัง่ซื้อกระดาษปิดผวิและขอบพวีซีจีาก IIF เพื่อผลติเฟอร์นิเจอร์บาง
รุ่นจ าหน่ายใหก้บั Index Living Mall เนื่องจากบรษิทัไม่สามารถผลติและ
จดัหาวตัถุดบิดงักล่าวได้ตามคุณสมบตัิที่ผู้ซื้อก าหนดและภายใต้ต้นทุนที่
ยอมรบัได ้ 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวถอืเป็น
การด าเนินธุรกจิตามปกตขิองกจิการ และเป็นไปตามเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผล 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

ลูกหน้ีกำรค้ำ IIF มยีอดคา้งช าระค่ากระดาษ
ปิดผวิกบับรษิทั โดยมอีายุลูกหนี้อยู่ในช่วงไม่
เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของการช าระค่า
สนิคา้ของ IIF 

6.12 

ซ้ือวตัถดิุบ บรษิทัซื้อกระดาษปิดผวิและขอบ
พวีซีจีาก IFF เพื่อผลติสนิคา้บางรุ่นจ าหน่าย
ใหก้บั Index Living Mall  

1.08 
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1. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อรำยกำรระหวำ่งกนั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 
โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นการด าเนินธุรกจิตามปกติของกิจการ เป็นไปตามเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

 
2. นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั รวมทัง้กำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรพัยข์อง

บริษทัในอนำคต 
 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
กรณีที่มรีายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอืบรษิัทย่อยกบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ใน
ลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอทิธพิลในการมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และมเีงื่อนไขการคา้ปกตหิรอื
ราคาตลาด ภายใตเ้งื่อนไขทีส่มเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบรหิาร
ของบรษิทัสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการทีท่างคณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาอนุมตัิ และ ให้จดัท า
รายงานสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่
มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมนิราคาอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญ
อิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจและใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอื
ผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตัริายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตาม
หลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ การพจิารณาอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั
ดงักล่าว ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืมสี่วนไดเ้สยีในการท ารายการระหว่าง
กนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินการท ารายการระหว่างกนันัน้ ๆ 
 
นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บรษิัท บรษิัทจะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ
อา้งองิเปรยีบเทยีบไดก้บัเงื่อนไขหรอืราคาทีเ่กดิขึน้กบัธุรกจิประเภทเดยีวกนัทีบ่รษิัทกระท ากบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ 
บรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการระหว่างกนัดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
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ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิัทจะพจิารณาให้ผู้ประเมนิราคาอสิระ ผู้เชี่ยวชาญอสิระเฉพาะด้านหรอืผูส้อบบญัชีของ
บริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกนัดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตดัสนิใจและใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปีของบรษิัท (แบบ 56-2) 
ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดขึน้และ
กรรมการจะตอ้งไม่อนุมตัริายการใด ๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยโดยเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัจะไม่ท ารายการระหว่างกนั
กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ม่ใช่การด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั 

 
3. กำรอนุมติัในหลกักำรเก่ียวกบัข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป ในกำรท ำธรุกรรม

ระหว่ำงบริษทั และบริษทัยอ่ย กบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรอืบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง 
 

ปจัจุบนับรษิทั และบรษิทัย่อยมรีายการระหว่างกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในอนาคตบรษิทัและบรษิทัย่อยอาจ
มรีายการระหว่างกนักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ ซึง่บรษิทัสามารถท าธุรกรรมดงักล่าว
ได้ หากธุรกรรมนัน้มขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มี
ความเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2555 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2555 มมีติ
อนุมตัใินหลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบรษิทักบับุคคล
เกีย่วโยง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการในอนาคต 

 
4. มำตรกำรคุ้มครองผูล้งทุน 

 
เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในอนาคตถา้มรีายการระหว่างกนัของบรษิทัเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะจดัใหม้กีารน าเสนอ
รายการดงักล่าวผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการทีม่กีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้ เพื่อดแูลใหร้ายการระหว่างกนั
เป็นไปอย่างยตุธิรรมและมนีโยบายการก าหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยต่อไป 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2557 
 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) (ECF) ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่เป็นผูม้ี
ความรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์เฉพาะดา้น มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มคีวามอสิระใน
การปฎบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ย 

1. รศ. ดร. มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. ทรงกลด        จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ 

 
 
ส าหรบัรอบปี 2557 ทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมรวม 4 ครัง้ ในทุกครัง้กรรมการตรวจสอบ

ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุมในทุกครัง้ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบบญัชรีบัอนุญาต เขา้ชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ ผลการตรวจสอบบญัช ีพร้อม
แสดงหลกัฐานและขอ้มลูประกอบการน าเสนอในแต่ละไตรมาส โดยไม่มผีูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม นอกจากนี้
ในบางประเดน็ทีส่ าคญัทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเชญิผู้บรหิารบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จงในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งดว้ย  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ปฎิบตัิตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้
พจิารณาอนุมตัไิวอ้ย่างเคร่งครดั และ ผลการประชุมแต่ละครัง้ไดร้ายงานการปฏบิตังิานโดยสรุปพรอ้มขอ้เสนอแนะที่
เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อฝา่ยบรหิารใหค้ณะกรรมการบรษิทั รบัทราบ โดยสามารถสรุปสาระส าคญั ไดด้งันี้ 

- การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2557 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้
มัน่ใจว่า รายงานทางการเงนิ รายการบญัช ีของบรษิัทและบรษิัทย่อยจดัท าขึน้โดยถูกต้องตามที่ควร ตาม
มาตรฐานบญัช ีและขอ้ก าหนดทางกฎหมาย รวมทัง้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่าง
เพียงพอ รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นที่มีนัยส าคญัรายไตรมาส เพื่อให้มัน่ใจว่า
กระบวนการจดัท างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายงานทาง
การเงินของบริษัท ได้จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปมีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การ
เลอืกใชน้โยบายบญัชมีคีวามสมเหตุสมผล 

- การสอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่า มปีระสทิธผิลและเหมาะสมเพยีงพอ ไม่มขีอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมคีวามเป็นอสิระ พรอ้มกนัน้ีไดพ้จิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 ซึง่จะเป็นการ
เขา้ตรวจสอบและติดตามขอ้แกไ้ขตามทีไ่ด้เสนอแนะไว้ก่อนหน้า ส าหรบัในส่วนของขอ้ปรบัปรุงเพิม่เติมใน
บางประเดน็ที่ไม่ได้มนีัยส าคญั ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดกรอบเวลาให้ทางบรษิัทด าเนินการ
แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ทีส่ดุ 
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รายงานประจ าปี 2557 : ECF หน้าที่ - 87 

- การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทั
ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายถูกตอ้งแลว้ 

- การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิโดยครบถว้นแลว้ 

- การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง รายงานผลการตรวจสอบ และการประเมนิระบบการควบคุมความเสีย่ง 
รวมทัง้การแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัผูบ้รหิารระดบัสงู ทางบรษิทัจะมกีารประชุมเพื่อพจิารณาถงึความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ในการด าเนินธุรกจิปีละไม่ต ่ากว่า 2 ครัง้ ในระดบัของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี้
เพื่อให้เกดิการควบคุมและป้องกนัปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกนั
หรอืลดทอนความเสีย่งทีส่ าคญั ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมาในการด าเนินงานของบรษิทัแมจ้ะมคีวามเสีย่งในบางจุด
จากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมไดแ้ต่บรษิทักส็ามารถหาแนวทางการแกไ้ขเพื่อลดทอนความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ไดอ้กีดา้นหนึ่งไดท้นัต่อสถานการณ์ 

- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา โดย
ค านึงถงึ ชื่อเสยีง ความน่าเชื่อถอื ความสามารถในการบรกิารตรวจสอบ และการใหค้ ารบัรองงบการเงนิ ซึง่ที่
ผ่านมาสามารถด าเนินการได้ทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อให้เสนอขออนุมตัิต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ โดยแต่งตัง้ให ้นายเมธ ี รตันศรเีมธา ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3425 แห่งบรษิัท เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอบ
บรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2557 โดยมคี่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวมไม่เกนิ 1,360,000 บาท 
(หนึ่งลา้นสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึง่ในปีนี้ ทางผูส้อบบญัชจีะมรีะยะเวลาการปฏบิตังิานในฐานะผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัเป็นระยะเวลา 5 ปี  

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมนิภาพรวม
เป็นรายคณะประจ าปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพยีงพอและครบถว้นแลว้ 

 
 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 (รศ. ดร. มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 
 

 
 
(ก) ผูส้อบบญัชีและรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

 
รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

งบกำรเงินรอบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
กำรแสดงควำมเหน็ใน 
รำยงำนของผูส้อบบญัชี 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

นายเมธ ี รตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3425 จาก
บรษิทั เอม็ อาร ์ แอนด ์ แอสโซซิ
เอท จ ากดั (อยู่ในรายชื่อผูส้อบบญัชี
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย)์ 

งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิรวมของ บรษิทั 
อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 วนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 
และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงนิสด
รวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ แสดงฐานะการเงนิของ บรษิทั 
อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2555 วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงาน
และกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
งวด 12 เดอืน 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
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(ข) ตำรำงสรปุฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม : บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
(ปรบัปรงุใหม่) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

ส้ินสุดวนัท่ี  
     31 ธนัวำคม 2555 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2556 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2557 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 
สินทรพัย ์       สินทรพัยห์มุนเวียน       เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1.63 0.17 3.47 0.32 32.02 2.59 

ลกูหนี้การคา้          
- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9.17 0.93 10.27 0.94 8.63 0.70 
- บรษิทัอื่น 101.29 10.28 158.11 14.48 146.86 11.86 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 211.22 21.44 288.55 26.43 419.99 33.91 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 22.06 2.24 19.92 1.82 23.96 1.93 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 345.37 35.05 480.32 43.99 631.47 50.98 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ - - - - 30.00 2.42 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 2.00 0.20 2.00 0.18 2.00 0.16 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 395.43 40.10 388.50 35.58 373.00 30.11 
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์- สทุธ ิ 229.42 23.26 206.49 18.91 183.58 14.82 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 3.80 0.39 4.01 0.37 4.42 0.36 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.95 0.10 1.44 0.13 3.68 0.30 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 9.21 0.93 9.14 0.84 10.53 0.85 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 640.80 64.98 611.59 56.01 607.20 49.02 

รวมสินทรพัย ์ 986.17 100.00 1,091.91 100.00 1,238.67 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวียน         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 

393.92 39.94 352.63 32.29 330.98 26.72 

เจา้หนี้การจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้
การคา้ 

23.65 2.40 43.09 3.95 41.77 3.37 

เจา้หนี้การคา้ 166.60 16.89 146.08 13.38 135.18 10.91 
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.75 0.28 1.38 0.13 2.10 0.17 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ
สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

9.65 0.98 11.71 1.07 10.68 0.86 

เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีค่รบก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

53.98 5.47 50.20 4.60 66.97 5.41 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 35.78 3.63 68.82 6.30 56.89 4.59 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 686.33 69.60 673.90 61.72 644.58 52.04 
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(ข) ตำรำงสรปุฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม : บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
(ปรบัปรงุใหม่) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

ส้ินสุดวนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 2555 

ส้ินสุดวนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 2556 

ส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวำคม 2557 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่า
การเงนิ-สทุธ ิ

16.90 1.71 17.95 1.64 17.81 1.44 

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคนืรอตดั
บญัช ี

0.25 0.03 0.21 0.02 0.22 0.02 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิ 71.36 7.24 43.68 4.00 166.80 13.47 
หนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจาก
งาน 

2.84 0.29 2.97 0.27 3.28 0.26 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 9.04 0.92 8.36 0.77 6.86 0.55 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 100.39 10.18 73.17 5.94 194.97 15.74 

รวมหน้ีสิน 786.71 79.77 747.07 68.42 839.55 67.78 
ส่วนของผูถื้อหุ้น         
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อก 130.00  130.00  195.00  
ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้  100.00 10.14 130.00 11.91 130.00 10.50 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ - - 105.48 9.66 105.48 8.52 
ก าไรสะสม       
- จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 6.30 0.64 11.50 1.05 16.60 1.34 
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 90.44 9.17 117.36 10.75 187.96 15.17 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้1/ 2.71 0.28 (19.51) (1.79) (40.92) (3.30) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 199.45 20.23 344.84 31.58 399.12 32.22 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 986.17 100.00 1,091.91 100.00 1,238.67 100.00 

หมำยเหต ุ: 1/องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มลูคา่เทา่กบั 2.71 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. สว่นเกนิทุนจากการตรีาคา – สทุธ ิประกอบดว้ย อาคารเทา่กบั 152.00 ลา้นบาท และเครื่องจกัรเทา่กบั 68.38 ลา้นบาท 
2. สว่นเกนิ (ต ่ากวา่) ทุนจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ตดิลบ 217.67 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มลูคา่เทา่กบั ตดิลบ 19.51 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. สว่นเกนิทุนจากการตรีาคา – สทุธ ิประกอบดว้ย อาคารเทา่กบั 143.62 ลา้นบาท และเครื่องจกัรเทา่กบั 54.51 ลา้นบาท 
2. สว่นเกนิ (ต ่ากวา่) ทุนจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ตดิลบ 217.64 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มลูคา่เทา่กบั ตดิลบ 40.92 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. สว่นเกนิทุนจากการตรีาคา – สทุธ ิประกอบดว้ย อาคารเทา่กบั 135.40 ลา้นบาท และเครื่องจกัรเทา่กบั 41.31 ลา้นบาท 
2. สว่นเกนิ (ต ่ากวา่) ทุนจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ตดิลบ 217.64 ลา้นบาท 
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(ข) ตำรำงสรปุฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนรวม  
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกำรเงินรวม 
(ปรบัปรงุใหม่) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขาย – สทุธ ิ 1,064.73 98.34 1,172.76 99.80 1,209.05 97.87 
รายไดอ้ื่น ๆ       

- ก าไร )ขาดทุน ( ทีย่งัไม่เกดิขึน้
จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารอนุพนัธ ์

3.25 0.30 (12.38) (1.05) 9.09 0.74 

- อื่น ๆ 14.77 1.36 14.77 1.26 17.18 1.39 
รวมรำยได ้ 1,082.75 100.00 1,175.15 100.00 1,235.32 100.00 

ตน้ทุนขาย 851.68 78.66 905.92 77.09 887.25 71.82 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 83.97 7.75 99.80 8.49 108.70 8.80 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 69.21 6.39 95.83 8.15 118.21 9.57 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น 2.66 0.25 (5.78) (0.49) 7.36 0.60 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,007.52 93.05 1,095.77 93.25 1,121.52 90.79 
ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำยและภำษี
เงินได้ 

75.24 6.95 79.38 6.75 113.80 9.21 

ตน้ทุนทางการเงนิ 33.60 3.10 33.38 2.84 30.95 2.51 
ภาษเีงนิได ้ 5.00 0.46 5.20 0.44 12.97 1.05 

ก ำไรส ำหรบังวด 36.64 3.38 40.79 3.47 69.88 5.66 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 36.64 3.38 40.79 3.47 69.88 5.66 
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 (ข) ตำรำงสรปุฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสด : บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอรนิ์เทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

สรปุงบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
ปรบัปรุงรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด 
ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัช ี
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้จ่าย 
สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น) 
ลกูหนี้การคา้ 
สนิคา้คงเหลอื 
ลกูหนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) 
เจา้หนี้การคา้ 
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
จ่ายภาษเีงนิได ้

41.64 
 

63.25 
- 

0.35 
0.33 
(0.03) 
0.22 

- 
(3.25) 
(0.001) 
33.60 

 
(15.94) 
(89.21) 
(0.001) 
(4.39) 
(2.81) 

 
29.38 
2.29 
8.35 
(2.86) 

45.99 
 

70.53 
- 

0.13 
(0.32) 
1.68 
(0.43) 
0.02 
12.38 
(0.58) 
33.38 

 
(57.32) 
(79.00) 
0.001 
0.86 
(1.08) 

 
(20.52) 
(1.37) 
19.09 
(6.61) 

82.85 
 

69.07 
2.13 
0.31 
(0.06) 
8.74 
(0.24) 

- 
(9.09) 
(0.27) 
30.95 

 
10.87 

(140.18) 
- 

(4.56) 
(2.03) 

 
(10.90) 
0.72 
(6.63) 
(11.74) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 60.91 16.84 19.93 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ 
เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายลดลง 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนดเพิม่ขึน้ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ 
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 

- 
10.00 

- 
(2.00) 
(44.96) 
(3.48) 
5.47 

- 
- 
- 
- 

(35.52) 
(1.29) 
8.20 

(30.00) 
- 
- 
- 

(28.08) 
(1.90) 
1.70 
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สรปุงบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รบัดอกเบีย้ 0.001 0.57 0.27 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (34.97) (25.04) (58.00) 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
เจา้หนี้จากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิลดลง 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 
เงนิสดรบัจากคา่หุน้เพิม่ทุน / การเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชน 
เงนิสดรบัจากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญา
ขายและเช่ากลบัคนื 
จ่ายเงนิปนัผล 
จ่ายดอกเบีย้ 

 
26.66 
11.17 
(4.84) 
9.66 

(35.90) 
- 
 
- 
- 

(34.39) 

 
(41.58) 
19.44 
(10.31) 
5.00 

(36.46) 
137.48 

 
7.84 

 (30.89) 
(32.64) 

 
(21.68) 
(1.32) 
(12.70) 
269.90 
(130.01) 

- 
 

9.72 
 (15.60) 
(31.69) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (27.64) 17.88 66.62 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สุทธิ (1.71) 1.85 28.55 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 3.34 1.63 3.47 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 1.63 3.47 32.02 
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(ค) ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
งบกำรเงินรวม 
(ปรบัปรงุใหม่) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 
CASH CYCLE (วนั) 

0.50 
0.16 
0.09 
10.37 
34.72 
8.33 
43.22 
5.61 
64.21 
13.72 

0.71 
0.26 
0.02 
8.41 
42.80 
6.73 
53.48 
5.79 
62.13 
34.15 

0.98 
0.29 
0.03 
7.42 
48.54 
5.92 
60.86 
6.31 
57.06 
52.34 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

20.01 
7.07 
80.95 
3.40 
19.73 

22.75 
6.77 
21.21 
3.42 
14.99 

26.62 
9.41 
17.51 
5.66 
18.78 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย ์(%) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยถ์าวร (%) 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า) 

3.82 
26.51 
1.15 

3.93 
28.40 
1.15 

6.00 
36.49 
1.06 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%)1/ 

3.94 
2.96 
0.81 
84.31 

2.17 
1.66 
0.15 
38.24 

2.10 
2.06 
0.10 
51.35 

หมำยเหต ุ:  1/ อตัราการจ่ายเงนิปนัผล = เงนิปนัผลจ่ายทีจ่ะตอ้งจ่ายตามนโยบายของปีนัน้ ๆ / ก าไรสทุธ ิ
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กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร (MD&A) 
 
 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 
 
ในเบือ้งต้นพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีผ่่านมา ตัง้แต่ ปี 2555 - 2557 บรษิทัมมีูลค่ารายไดจ้ากการขาย

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ (Compound Average Growth Rate) ส าหรบัช่วง 3 ปียอ้นหลงั
เท่ากบั รอ้ยละ 6.56 โดยรายไดจ้ากการขายระหว่างปี 2555 ถงึปี 2556 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 10.15 และระหว่าง
ปี 2556 ถงึปี 2557 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.09 ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่า โดยเปรยีบเทยีบอตัราการเตบิโตระหว่างปี 
2556 และ ปี 2557 มอีตัราการเตบิโตทีล่ดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ทัง้นี้สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากกลุ่มลูกกคา้ใน
ประเทศญี่ปุน่ ซึง่เป็นลูกคา้หลกัของบรษิทัส าหรบัรายไดจ้ากการส่งออกมปีรมิาณการค าสัง่ซือ้ทีล่ดลง เน่ืองจากก่อน
หน้านัน้กลุ่มลูกคา้ญี่ปุน่มกีารสง่ค าสัง่ซือ้สนิคา้จากบรษิทัเขา้มามากตัง้แต่ช่วงปี 2556 ถงึช่วงไตรมาสที ่ 1 ปี 2557 
ทัง้นี้เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัสตอ็กสนิคา้ทีจ่ะต้องเตรยีมรบัมอืกบัมาตรการการปรบัเพิม่ขึน้ของภาษีผูบ้รโิภค 
(ภาษมีูลค่าเพิม่) ในประเทศทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 8 ตัง้แต่วนัที ่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
รวมถงึการประกาศยุบสภาของรฐับาลนายชนิโซ อาเบะ ในช่วงปลายปี 2557 เพื่อเลือกตัง้ใหม่ แต่ทัง้นี้โดยภาพรวม
แลว้ ในปี 2557 บรษิทักย็งัสามารถสรา้งอตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่องได ้ ซึง่
อานิสงสม์าจากการเตบิโตของรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ภายในประเทศเป็นส าคญั โดยเป็นผลจากผูบ้รโิภคใน
ประเทศเริม่มคีวามเชื่อมัน่ต่อการจบัจ่ายใชส้อยเพิม่ขึน้ ประกอบกบัทีผ่่านมาบรษิทัเน้นจดัรายการสง่เสรมิการขาย 
ท าโปรโมชัน่ ร่วมกบักลุ่มผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ทีส่ ัง่ซือ้โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทั 
ไดแ้ก่ แบรนด ์ MUSE ทีจ่ าหน่ายใหก้บัเทสโก ้ โลตสั แบรนด ์ LEAF จ าหน่ายใหก้บัโฮมโปร แบรนด ์ Fur Direct 
จ าหน่ายผ่านบิก๊ซ ี แบรนด ์ เอ เซเว่น จ าหน่ายผ่านเมกาโฮม และน้องใหม่ล่าสุดแบรนด ์ CUBE เริม่จ าหน่ายผ่านไท
วสัดุเมื่อช่วงปีทีผ่่านมา ประกอบกบัการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านโชวร์มู ELEGA และกลุ่มรา้นคา้ส่งเฟอรน์ิเจอร ์ ต่างกม็ี
ยอดขายทีเ่ตบิโตต่อเน่ืองส าหรบัช่วงปีทีผ่่านมา ส าหรบัตลาดต่างประเทศ นอกจากกลุ่มลูกคา้ญี่ปุ่นแลว้ บรษิทัยงัได้
ขยายจากกลุ่มลูกคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ในตะวนัออกกลาง สหรฐัอเมรกิา ฟิลปิปินส ์ อนิเดยี และ AEC ซึง่มี
ปรมิาณค าสัง่ซือ้เพิม่มากขึน้ ตามการขยายตวัของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร์และความต้องการของตลาดในต่างประเทศ ซึง่
ส่งผลดต่ีอรายไดจ้ากการส่งออกท าใหภ้าพรวมยงัสามารถเตบิโตไดใ้นช่วงปีทีผ่่านมา อกีทัง้บรษิทัไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
ใหม่เพื่อการผลติช่วยใหส้ามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไดด้ขีึน้ รวมถงึแนวโน้มของราคาของวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ 
อาท ิ ไมป้าตเิคลิบอรด์ ไมย้างพารา มแีนวโน้มของราคาทีม่เีสถยีรภาพ เหล่าน้ีเป็นปจัจยัทีส่่งผลใหภ้าพรวมของปี 
2557 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้น และอตัราก าไรสุทธปิรบัตวัดขีึน้ 

นบัตัง้แต่กลุ่มบรษิทัอสีตโ์คสท ์ ไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิเสรจ็สมบรูณ์เป็นทีเ่รยีบร้อย
ตัง้แต่ช่วงปี 2554 นัน้ บรษิทัไดป้ระกอบธุรกจิผ่านการด าเนินการของ 2 นติบิุคคล ประกอบดว้ย บรษิทั อสีตโ์คสท์
เฟอรน์ิเทค จ ากดั (ก่อนการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน) และ บรษิทั ววี ี – เดคคอร ์ จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อย ที่
บรษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.95) โดยภายหลงัการจดัโครงสรา้งบรษิทัมอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจนถงึช่วงปี 2557 โดยสาเหตุหลกัของการเตบิโตในปี 2557 เกดิจากบรษิทัสามารถสรา้งยอดขาย
ใหเ้ตบิโตขึน้ไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้าตเิคลิบอรด์ทีส่ง่จ าหน่ายใหก้บักลุ่มรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern 
Trade) และการจ าหน่ายเฟอรน์เิจอรผ์่านโชวร์มู (Showroom) รวม 13 สาขา กลุ่มรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายย่อย 
(Dealer) ของบรษิทั โดยมยีอดขายทีเ่ตบิโตขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 อยู่ทีร่อ้ยละ 19.3 ส าหรบัการจ าหน่ายใหก้บั
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กลุ่ม Modern trade รอ้ยละ 7.5 ส าหรบัการจ าหน่ายผ่านโชวร์มู และรอ้ยละ 56.6 ส าหรบัการจ าหน่ายผ่าน Dealer 
ในขณะทีบ่รษิทัมกีารผลติและจ าหน่ายสนิคา้ตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ซึง่เป็นการผลติเพื่อสง่จ าหน่ายใหก้บักลุ่ม
ลกูคา้ต่างประเทศลดลงรอ้ยละ 6.7 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
รายได ้
รายไดข้องบรษิทัสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ ์ และช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้ โดยมรีายละเอยีด 

ดงันี้ 
รายไดข้องบรษิทัแบ่งแยกตามประเภทผลติภณัฑ ์ สามารถเรยีงล าดบัสดัสว่นทีส่ าคญัเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้าก

การขาย ไดด้งันี้ 
อนัดบัที ่1 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 
อนัดบัที ่2 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา 
อนัดบัที ่ 3 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู กลุ่มรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกี

รายย่อย (Dealer) 
อนัดบัที ่4 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระดาษปิดผวิ 
อนัดบัที ่5 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้  

ปจัจบุนับรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ คดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 70 เมื่อ
เทยีบกบัรายไดจ้ากการขาย 

 
รำยได้แบ่งแยกตำมประเภทผลิตภณัฑ ์ 

ตัง้แต่ปี 2555 – ปี 2557 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
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รายไดข้องบรษิทัแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจดัจ าหน่าย สามารถเรยีงล าดบัสดัสว่นทีส่ าคญัเมื่อเทยีบ
กบัรายไดจ้ากการขาย ไดด้งันี้ 

อนัดบัที ่1 คอื การผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) โดยใชต้ราสนิคา้ของลกูคา้ 
อนัดบัที ่2 คอื การผลติและจ าหน่ายโดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทั 
อนัดบัที ่3 คอื การจ าหน่ายผ่านโชวร์มู 
อนัดบัที ่4 คอื การจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) 

ปจัจบุนับรษิทัมรีายไดจ้ากการผลติตามค าสัง่ซือ้ คดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 57 เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการ
ขาย หรอืคดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 61 เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมด 

 
สดัส่วนรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอรนิ์เจอร ์ 

แบ่งแยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย  
ตัง้แต่ปี 2555 – ปี 2557 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 
 
นอกจากนี้ยงัสามารถแบง่ออกเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรบัช่วงปี 2557 

คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 38.67 และรอ้ยละ 61.33 ตามล าดบั 
 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในชว่งปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 1,064.73 ลา้นบาท 1,172.76 ลา้น

บาท และ 1,209.05 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 10.15 เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 
2555 และ ปี 2556 และรอ้ยละ 3.09 เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2556 และปี 2557 
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ซึง่หากพจิารณาในรายละเอยีดของประเภทผลติภณัฑ ์ จะพบวา่ ในชว่งปี 2557 รายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้
อย่างมนียัส าคญัเกดิจากบรษิทัมอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ และ
เฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู กลุ่มรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) คดิเป็นอตัราการเตบิโตเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัชว่งปี 2556 เทา่กบัรอ้ยละ 3.8 และรอ้ยละ 14 ตามล าดบั นอกจากนี้บรษิทัยงัสามารถสรา้งอตัราการ
เตบิโตของยอดขายส าหรบัผลติภณัฑก์ระดาษปิดผวิ และไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ไดเ้พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ยกเวน้
ในสน่การเฟอรน์ิเจอรจ์ากไมย้างพาราทีม่สีดัสว่นการเตบิโตทีล่ดลงจากชว่งปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 12.8 โดยสาเหตุ
ส าคญัเกดิจากไดร้บัผลกระทบจากค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ในประเทศญี่ปุน่ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัภาพรวมทีบ่รษิทัมรีายได้
จากการสง่ออกไปยงักลุ่มลกูคา้ในประเทศญีปุ่น่ลดลงจากช่วงปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 9.21 ซึง่สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจาก
กลุ่มลกูคา้ญีปุ่น่มกีารสัง่ซือ้สนิคา้เพื่อกกัตุนและพรอ้มรอรบัมาตรการปรบัเพิม่ของภาษกีารบรโิภค (ภาษมีลูค่าเพิม่) 
ตัง้แต่ช่วงปี 2556 ถงึตน้ปี 2557 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทัง้นี้เฟอรน์ิเจอรท์ีบ่รษิทัผลติเพือ่จ าหน่ายทัง้หมดจะเป็นเฟอรน์เิจอรท์ีผ่ลติจากไมป้ารต์เิคลิบอรด์และไม้
ยางพารา ส าหรบัเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู กลุ่มรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) โดยสว่นใหญ่จะ
เป็นเฟอรน์ิเจอรท์ีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศหรอืจา้งโรงงานภายนอกผลติสนิคา้ใหก้บับรษิทั 

หากพจิารณาในแงข่องช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบัปี 2557 จะพบว่า บรษิทัมยีอดขายเตบิโตขึน้ในสว่น
ของเฟอรน์ิเจอรท์ีผ่ลติและจ าหน่ายโดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทั คดิเป็นสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 19.3 ซึง่
ผลติภณัฑก์ลุ่มนี้เป็นการผลติและจ าหน่ายใหก้บักลุ่มลกูคา้รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ไดแ้ก่ แบรนด ์
MUSE ทีจ่ าหน่ายใหก้บัเทสโก ้โลตสั แบรนด ์LEAF จ าหน่ายใหก้บัโฮมโปร แบรนด ์Fur Direct จ าหน่ายผ่านบิก๊ซ ีแบ
รนด ์เอ เซเว่น (a7) จ าหน่ายผา่นเมกาโฮม และน้องใหม่ล่าสดุแบรนด ์CUBE เริม่จ าหน่ายผ่านไทวสัดุเมื่อชว่งปีทีผ่่าน
มา ส าหรบัเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู กลุ่มรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) เตบิโตคดิเป็นสดัสว่นที่
เพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 14 ส าหรบัช่องทางการจดัจ าหน่ายทีเ่ป็นการผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) มี
สดัสว่นการเตบิโตทีล่ดลงรอ้ยละ 6.7 ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบัยอดค าสัง่ซือ้จากกลุ่มลกูคา้ในประเทศญีปุ่น่ทีล่ดลง เน่ืองจาก
การขายสนิคา้ใหก้บักลุ่มลกูคา้ในประเทศญีปุ่น่เป็นการผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) 

ในสว่นของรายไดจ้ากการขายทีป่รบัตวัเพิม่สงูขึน้ สาเหตุส าคญัเกดิจากในปีทีผ่่านมา บรษิทัมรีายไดจ้ากค า
สัง่ซือ้สนิคา้จากกลุ่มลกูคา้รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ภายในประเทศ (Modern Trade) ในภาพรวมเพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากช่วง
ปีทีผ่่านมา บรษิทัไดว้างแผนกลยุทธด์า้นการตลาด โดยเน้นการปรบัปรุงรปูแบบสนิคา้ใหม่ ๆ การเขา้ร่วมรายการ
สง่เสรมิการขายอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัตัง้เป้าหมายเพื่อขยายฐานลกูคา้ในกลุ่ม Modern Trade ใหเ้ตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงเดอืนตุลาคม 2556 ทีผ่่านมา บรษิทัเริม่ขยายฐานลกูคา้ในกลุ่ม Modern Trade ไปทีเ่มกา โฮม 
โดยจ าหน่ายสนิคา้ภายในแบรนด ์a7 ซึง่เป็นแบรนดใ์หมข่องบรษิทั และในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2557 บรษิทัไดข้ยายฐาน
ลกูคา้ไปยงักลุ่มไทวสัดุเช่นกนั 

ส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัผ่านโชวร์มู ELEGA ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ช่าภายในหา้งอนิเดก็ซ ์ ลฟีวิง่ มอลล ์
และโฮมโปรนัน้ จากขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมจี านวนสาขาโชวร์มู ELEGA รวมทัง้สิน้ 13 สาขา โดย
ยงัคงตัง้เป้าหมายขยายฐานโชวร์มูเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยตัง้เป้าไวใ้นปี 2558 จะขยายเพิม่ขึน้อกีไม่น้อยกวา่ 3 
สาขา โดยในชว่งปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านโชวร์มู ELEGA เตบิโตอยู่ทีร่อ้ยละ 7.5 เมื่อเทยีบ
กบัปีทีผ่่านมา  

ส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้ประเภท Made to order นัน้ บรษิทัมกีลุ่มลกูคา้ญีปุ่น่สง่ค าสัง่จา้งผลติใหก้บับรษิทั
เป็นอนัดบัหนึ่ง คดิเป็นสดัสว่นกว่ารอ้ยละ 51 เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายทัง้หมด รองลงมาคอื ลกูคา้ในประเทศบา
เรน สหรฐัอเมรกิา ชลิ ีอนิเดยี ตามล าดบั ถงึแมว้่าบรษิทัจะมยีอดขายจากกลุ่มลกูคา้ญีปุ่น่ลดลงส าหรบัช่วงปี 2557 จาก
สาเหตุของการเร่งสง่ค าสัง่ซือ้เพือ่เตรยีมรองรบัมาตรการปรบัเพิม่ขึน้ของภาษกีารบรโิภค รวมถงึผลกระทบจากการ
ประกาศยุบสภาพของรฐับาลนายชนิโซ อาเบะ ทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา แต่โดยภาพรวมของการสง่ออกสนิคา้
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ประเภท Made to order ใหก้บักลุ่มลกูคา้ในต่างประเทศโดยภาพรวมกไ็ม่ไดม้มีลูค่ารายไดจ้ากการสง่ออกทีล่ดลงเมื่อ
เทยีบกบัช่วงปี 2556 ทีผ่่านมาแต่อย่างใด ทัง้นี้เป็นผลมาจากการเตบิโตของค าสัง่ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากจากกลุ่มลกูคา้
ในประเทศบาเรน สหรฐัอเมรกิา ชลิ ี อนิเดยี นอกจากนี้บรษิทัยงัสามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงัประเทศฟิลปิปินส ์ โดย
เริม่มคี าสัง่ซือ้เขา้มาตัง้แต่ช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา โดยในช่วงปี 2558 บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพของกลุ่มลกูคา้ AEC 
ซึง่ในปี 2558 บรษิทัจะวางกลยทุธก์ารขยายฐานลกูคา้เป็นกลุ่ม AEC เป็นส าคญั 

 
ในสว่นของการผลติ บรษิทัไดว้างแผนโดยไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีหม ่ ๆ เขา้มาชว่ยในกระบวนการผลติ เพื่อจะได้

ควบคุมค่าใชจ้่ายในการผลติใหล้ดลงได ้ ประกอบกบัการขยายฐานก าลงัการผลติซึง่ทีผ่่านมากไ็ดด้ าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถรองรบักบัปรมิาณค าสัง่ซือ้ทัง้ในสว่นของเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ จาก
กลุ่มลกูคา้ประเภท Made to order และประเภทรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ภายในประเทศทีม่สีง่ค าสัง่ซือ้เขา้มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในชว่งปี 2556 บรษิทัไดใ้ชเ้งนิจากการระดมทุนผา่นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้แรกแก่ประชาชน 
(IPO) มาใชป้รบัปรงุประสทิธภิาพในการผลติไดด้ขีึน้ และยงัคงจะขยายก าลงัการผลติผ่านการลงทุนในสว่นเครื่องจกัร
และสว่นอาคารทีใ่ชใ้นการผลติต่อไป โดยกระบวนการผลติโดยเครื่องจกัรจะช่วยลดปญัหาความเสีย่งของค่าแรงงานทีม่ี
แนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอนาคตต่อไป 

 
รายไดอ้ื่นของบรษิทั ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มมีลูค่าเท่ากบั 18.02 ลา้นบาท 2.39 ลา้นบาท และ 

26.27 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดอ้ื่นของบรษิทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์ ก าไร (ขาดทุน) จากการขายสนิทรพัยถ์าวร ดอกเบีย้รบั รายได้
ชดเชยสง่ออก ทัง้นี้สว่นประกอบทีส่ าคญัของรายไดอ้ื่น คอื รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ มแีนวโน้มรายไดเ้พิม่ขึน้ทุกปี
ตามปรมิาณการผลติเฟอรน์ิเจอรท์ีเ่พิม่ขึน้ รองลงมาไดแ้ก่ รายการก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่า
ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์โดยในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มมีลูค่าเท่ากบั ก าไร 3.25 ลา้นบาท ขาดทุน 12.38 
ลา้นบาท และก าไร 9.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
รายไดร้วม ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 1,082.75 ลา้นบาท 1,175.15 ลา้น

บาท และ 1,235.32 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) เท่ากบั รอ้ยละ 6.81 มลูค่า
รายไดร้วมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเตบิโตทีส่ าคญัของรายไดจ้ากการขาย 

 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ้่าย 
 
บรษิทัมสีดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 79.99 รอ้ย

ละ 77.25 และรอ้ยละ 73.38 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นมลูค่าตน้ทนุขาย เท่ากบั 851.68 ลา้นบาท 905.92 ลา้นบาท และ 
887.25 ลา้นบาท ตามล าดบั  

หากพจิารณาขอ้มลูตัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 2557 จะเหน็ไดว้่าบรษิทัมสีดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายที่
ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุทีส่ าคญัเกดิจากบรษิทัมกีารลงทุนสัง่ซือ้เครื่องจกัรในรปูแบบกึง่อตัโนมตั ิ (Semi-
Automatic Machine) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ใหม้ากขึน้ โดย
เครื่องจกัรบางสว่นเริม่ตดิตัง้และใชง้านไดต้ัง้แต่ช่วงปลายปี 2553 ประกอบกบัชว่งปี 2556 บรษิทัไดน้ าเงนิทีไ่ดจ้ากการ
ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไป (IPO) โดยเงนิสว่นใหญ่ทีไ่ดจ้ากการระดมทุนถูกน าไปใช้
ในการลงทุนเพื่อเสรมิประสทิธภิาพของเครื่องจกัรและกระบวนการผลติใหด้ยีิง่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถปรบัลด
ปรมิาณพนกังานทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติใหล้ดลงไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในเครื่องจกัรดงักล่าว สง่ผลต่อตน้ทุน
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ขายทีส่ามารถปรบัลดลงไดเ้มื่อพจิารณาจากช่วง 3 ปียอ้นหลงัทีผ่่านมา ส าหรบัช่วงปี 2555 สดัสว่นตน้ทุนขายปรบั
ลดลงจากเหตุผลทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งคอืราคาไมย้างพาราปรบัตวัลดลงจากช่วงปี 2554 ถงึรอ้ยละ 60 ประกอบกบั
บรษิทัมปีรมิาณค าสัง่จา้งผลติเขา้มามาก ส าหรบัลกูคา้ภายในประเทศบรษิทัสามารถขยายปรมิาณการขายสนิคา้ใหก้บั
รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่บางรายไดเ้พิม่ขึน้จากเดมิ สง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายการผลติต่อหน่วยลดลง ประกอบกบัผลจากการ
ด าเนินนโยบายลดตน้ทุนการผลติและการใชเ้ครื่องจกัรในรปูแบบกึง่อตัโนมตัทิีเ่ริม่เหน็ผลมากขึน้ ในชว่งปี 2556 
สาเหตุอกีประการทีส่ง่ผลใหต้น้ทุนขายลดลงต่อเนื่องมาจากผลของราคาตน้ทุนไมป้ารต์เิคลิบอรด์ ปรบัตวัลดลงจาก
ภาวะการแขง่ขนัของผูผ้ลติไมป้ารต์เิคลิบอรด์ทีอ่ยู่ในสภาวะเกดิปรมิาณการผลติสว่นเกนิ (Over supply) ส าหรบัปี 
2557 สาเหตุส าคญัเกดิจากการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ การควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้
สนิคา้ในกระบวนการผลติ สง่ผลใหต้น้ทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติสามารถปรบัลดลงไดจ้ากเดมิ ในขณะทีแ่นวโน้มของ
ราคาวตัถุดบิส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ไมป้าตเิคลิบอรด์ และไมย้างพารามรีาคาทีม่เีสถยีรภาพไมม่กีารแกว่งตวัขึน้
ลงอย่างมนียัส าคญัแต่อย่างใด 

 
บรษิทัมสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วม ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ย

ละ 7.75 รอ้ยละ 8.49 และรอ้ยละ 8.80 ตามล าดบั และมสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วม คดิเป็นสดัสว่น
เท่ากบัรอ้ยละ 6.39 รอ้ยละ 8.15 และรอ้ยละ 9.57 ตามล าดบั  

สาเหตุส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัมสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 
2557 เกดิจาก 

10. บรษิทัมคี่าใชจ้่ายดา้นการโฆษณาและสง่เสรมิการขายในประเทศเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นไปตาม
ขอ้ตกลงทีป่รบัเพิม่ขึน้ในแต่ละปี ส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บักลุ่มรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 
(Modern Trade) ไดแ้ก่ เทสโก ้โลตสั บิก๊ซ ีโฮมโปร เมกา โฮม และไทวสัดุ เมื่อรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายผ่าน Modern Trade เพิม่ขึน้ ประกอบกบัอตัราค่าสง่เสรมิการขายตามขอ้ตกลงปรบั
เพิม่ขึน้ทุกปี บรษิทัจงึมคี่าโฆษณาและสง่เสรมิการขายดงักล่าวทีจ่ะตอ้งจ่ายเพิม่ขึน้เช่นกนั โดย
ค่าใชจ้่ายส าหรบัการโฆษณาและสง่เสรมิการขายทีจ่่ายใหก้บั Modern Trade ตามเงื่อนไขทีต่ก
ลงกนั มรีายละเอยีดในภาพรวมทัง้หมดแยกเป็นแต่ละรายการทีต่อ้งจ่ายใหก้บัแต่ละแบรนด ์(เทส
โก ้โลตสั บิก๊ซ ีโฮมโปร เมกา โฮม และไทวสัดุ) ดงันี้ 

 ค่าสว่นลดพเิศษทางการคา้ (Rebate) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละตามยอดขาย 
 ค่าใชจ้่ายส าหรบัพนกังานดา้นการตลาด คดิเป็นค่าใชจ้่ายคงทีต่่อเดอืน 
 ค่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละตามยอดขาย 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกระจายสนิคา้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละตามยอดขาย 
 ค่าใชจ้่ายสว่นลดส าหรบัการเปิดสาขาใหม่ คดิตามเงื่อนไขทีต่กลงกนั 
 ค่าใชจ้่ายสว่นลดส าหรบัโปรโมชัน่ครบรอบปี (Thank You Bonus) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย

ละเฉพาะยอดขายส าหรบัเดอืนธนัวาคมในแต่ละปี 
 ค่าใชจ้่ายพเิศษจ่ายคงที ่คดิตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัต่อปี 

11. บรษิทัมกีารปรบัเงนิเดอืน ค่าแรง เพิม่ขึน้ตามค่าจา้งทีก่ฎหมายก าหนด ประกอบกบัมกีารปรบั
สวสัดกิารต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี  

12. ในช่วงปี 2556 และปี 2557 มกีารตัง้ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัเท่ากบั 1.68 ลา้นบาท และ 8.74 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึง่มลูค่าการตัง้ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัเนื่องจากปฏบิตับิน
หลกัการความระมดัระวงั (Conservative basis) 
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13. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและทีพ่กั เน่ืองจากปีทีผ่่านมาทางฝา่ยการตลาดของบรษิทัมกีารเดนิทาง
ไปเขา้พบลกูคา้ทัง้ลกูคา้เก่าและเพื่อเปิดโอกาสกบักลุ่มลกูค้ารายใหม ่ ๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึน้ 
 

ส าหรบัสดัสว่นตน้ทุนทางการเงนิต่อรายไดร้วมของบรษิทั ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 
3.10 รอ้ยละ 2.84 และรอ้ยละ 2.51 หรอืคดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 33.60 ลา้นบาท 33.38 ลา้นบาท และ 30.95 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

ทัง้นี้ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมาทัง้หมดเป็นดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิกบั
สถาบนัการเงนิ โดยบรษิทัมยีอดคงคา้งวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 393.92 ลา้นบาท 352.63 ลา้นบาท และ 330.98 ลา้นบาท ตามล าดบั และ
มยีอดคงคา้งวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 125.34 
ลา้นบาท 93.88 ลา้นบาท และ 233.77 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้แนวโน้มยอดคงคา้งวงเงนิกูย้มืทัง้ในสว่นระยะสัน้และ
ระยะยาวของบรษิทัมแีนวโน้มปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในสว่นของวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเริม่
ปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีครัง้ในชว่งปี 2557 เกดิจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งทางการเงนิใหมโ่ดยลดวงเงนิในสว่นของเงนิ
กูย้มืระยะสัน้มาเป็นวงเงนิกูย้มืระยะยาวมากขึน้ ประกอบกบัมกีารลงทุนในสว่นของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ผลติเพิม่ขึน้อกีเกอืบประมาณ 35.00 ลา้นบาท ในชว่งปี 2557 

 
อตัราก าไรขัน้ตน้ และอตัราก าไรสทุธ ิ

 
บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 คดิเป็นสดัสว่นก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขาย 

รอ้ยละ 20.01 รอ้ยละ 22.75 และรอ้ยละ 26.62 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นมลูค่าก าไรขัน้ตน้ เท่ากบั 213.05 ลา้นบาท 
266.84 ลา้นบาท และ 321.80 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สาเหตุส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้หากพจิารณาโดยเปรยีบเทยีบ ตัง้แต่ชว่งปี 2555 
เกดิจากบรษิทัไดป้รบันโยบายในกระบวนการผลติใหมโ่ดยเน้นลดตน้ทุนการผลติสนิคา้ การสัง่ซือ้เครื่องจกัร
กึง่อตัโนมตั ิ (Semi-Automatic Machine) เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ทีม่ากขึน้จากเดมิ 
เพื่อจะไดล้ดตน้ทุนในสว่นของจ านวนพนกังานในกระบวนการผลติ การฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหม้ทีกัษะและความ
ช านาญในการผลติเพื่อลดสว่นสญูเสยี ประกอบกบับรษิทัสามารถเจรจาต่อรองเพื่อขอปรบัราคาสนิคา้กบัลกูคา้ได ้ และ
ปรมิาณค าสัง่ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ชว่ยลดค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีต่่อหน่วยใหล้ดลงจากเดมิ โดยผลจากการด าเนินนโยบาย
ต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมา เริม่เหน็ผลอย่างชดัเจนตัง้แต่ชว่งปี 2554 เป็นตน้มา และสง่ผลต่อเนื่องจนถงึชว่งปี 2555 ถงึช่วง
ปี 2557 ทีผ่่านมา 

ส าหรบัช่วงปี 2555 และ ปี 2556 มอีกีสาเหตุทีส่ง่ผลต่อก าไรขัน้ตน้เพิม่สงูขึน้เกดิจากการลดลงของราคา
ตน้ทุนไมป้ารต์เิคลิบอรด์จากปญัหาการแขง่ขนัดา้นราคาสนิคา้เพื่อระบายสตอ็กสนิคา้ของกลุ่มผูผ้ลติทีม่ปีรมิาณการ
ผลติสว่นเกนิ (Over supply) 

ส าหรบัช่วงปี 2555 และ ปี 2556 มอีกีสาเหตุทีส่ง่ผลต่อก าไรขัน้ตน้เพิม่สงูขึน้เกดิจากการเพิม่ประสทิธภิาพใน
กระบวนการผลติ การควบคมุตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้สนิคา้ในกระบวนการผลติ สง่ผลใหต้น้ทุนและค่าใชจ้่าย
ในการผลติสามารถปรบัลดลงไดจ้ากเดมิ ในขณะทีแ่นวโน้มของราคาวตัถุดบิส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ไมป้าตเิคลิ
บอรด์ และไมย้างพารามรีาคาทีม่เีสถยีรภาพไมม่กีารแกวง่ตวัขึน้ลงอย่างมนียัส าคญัแต่อย่างใด 
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เมื่อพจิารณาอตัราก าไรสทุธขิองบรษิทั พบว่า บรษิทัมอีตัราก าไรสทุธใินปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 
รอ้ยละ 3.38 รอ้ยละ 3.47 และรอ้ยละ 5.66 หรอืคดิเป็นมลูค่าก าไรสทุธเิท่ากบั 36.64 ลา้นบาท 40.79 ลา้นบาท และ 
69.88 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา ไม่ปรากฎก าไรหรอืขาดทุนในสว่นของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็
อื่นแต่อย่างใด 

 
โดยผลกระทบส าคญัต่อผลประกอบการโดยรวมทีผ่่านมาของบรษิทั ส าหรบัปจัจยัภายนอกคอื การปรบัตวั

เพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาไมย้างพารา ราคาไมป้ารต์เิคลิบอรด์ ซึง่ใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทั 
ปรมิาณค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ทีเ่ขา้มาเพิม่ขึน้หรอืลดลงซึง่สง่ผลต่อค่าใชจ้่ายในการผลติคงทีต่่อหน่วยทีจ่ะเกดิการประหยดั
ต่อขนาด (Economies of scale) ซึง่จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส าหรบัปจัจยั
ภายในคอื ความสามารถในการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติ รวมถงึการลงทุนน าเครื่องจกัรกึง่อตัโนมตัเิขา้มา
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติและสามารถลดจ านวนพนกังานในสายการผลติเฟอรน์ิเจอรใ์หล้ดลงจากเดมิ 
การเพิม่ทกัษะและความช านาญในการผลติใหก้บับุคลากรเพื่อช่วยลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากสว่นสญูเสยีได ้
ความสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติใหล้ดลงไดจ้ากเดมิ  
ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่า ในชว่งปี 2557 แมว้่าภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยก าลงัอยู่ในช่วงของการประสบปญัหาทางการดา้น
เศรษฐกจิ ตวัเลขการเจรญิเตบิโตยงัไม่ชีช้ดัว่าเริม่ฟ้ืนตวัอย่างมนียัส าคญั แต่ทางบรษิทัใชน้โยบายการบรหิารจดัการ
ภายในทีจ่ะเน้นใหส้ดัสว่นตน้ทุนการผลติลดลงใหไ้ด ้ ซึง่กส็ง่ผลใหส้ามารถสรา้งอตัราสว่นตน้ทุนขายลดลงไดเ้ป็นสดัสว่น
ทีน้่อยทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัช่วง 3 ปีทีผ่่านมา และถงึแมอ้ตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายจะไม่สามารถเตบิโตไดอ้ย่าง
เด่นชดั แต่บรษิทักส็ามารถสรา้งอตัราก าไรใหเ้ตบิโตขึน้ไดม้ากเมือ่เทยีบกบัช่วงอดตีทีผ่่านมา 
 

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน  
 
 สนิทรพัย ์
 สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมมีลูค่าสนิทรพัยห์มุนเวยีน เท่ากบั 345.37 ลา้น
บาท 480.32 ลา้นบาท และ 631.47 ลา้นบาท ตามล าดบั มรีายละเอยีดในแต่ละรายการทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

- ลกูหนี้การคา้ – สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มมีลูค่าลกูหนี้การคา้ – สทุธ ิ
เท่ากบั 110.46 ลา้นบาท 168.38 ลา้นบาท และ 155.50 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบั 
รอ้ยละ 11.20 รอ้ยละ 15.42 และรอ้ยละ 12.56 ตามล าดบั โดยลกูหนี้การคา้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้าก
การขายทีเ่พิม่ขึน้  

หากพจิารณาการเปลีย่นแปลงของลกูหนี้การคา้ ตัง้แต่ปี 2555 ถงึปี 2557 จะพบว่า โดย
ภาพรวมบรษิทัมมีลูค่าของลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย แต่
มลูค่าดงักล่าวไดป้รบัตวัลดลงในช่วงปี 2557 เกดิจากบรษิทัเริม่เขม้งวดกบัการเรยีกเกบ็หนี้จากลกูหนี้มาก
ขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2557 ซึง่บางรายโดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่เฟอรน์ิเจอร ์
(Dealer) เริม่ดงึการจ่ายช าระเงนิและบรษิทัเริม่ทวงถามการช าระหนี้จากลกูคา้ในกลุ่มนี้มากขึน้ และหาก
พจิารณาจากความสามารถในการจดัเกบ็หนี้ จะพบว่า บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ในช่วงปี 2555 ปี 
2556 และปี 2557 เท่ากบั 34.72 วนั 42.80 วนั และ 48.54 วนั ตามล าดบั โดยในชว่งปี 2556 บรษิทัมี
ระยะเวลาการเรยีกเกบ็หนี้ทีน่านขึน้กว่าเดมิเมื่อเทยีบกบัช่วงอดตีทีผ่่านมา สาเหตุส าคญัเกดิจากกลุ่ม



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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ลกูคา้ Modern Trade และกลุ่มลกูคา้ Dealer ทีม่กัจะมกีารจ่ายช าระเงนิล่าชา้กว่าเงื่อนไขทางการคา้ทีต่ก
ลงไว ้ ซึง่ปจัจบุนับรษิทัอยู่ระหว่างการวางแผนการเรยีกเกบ็ช าระเงนิเพื่อลดระยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิให้
ลดลงกว่าเดมิ แต่ส าหรบัชว่งปี 2557 บรษิทัยงัคงมรีะยะเวลาการเรยีกเกบ็หนี้ทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ สาเหตุ
ส าคญัเกดิจากกลุ่มลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้สง่เฟอรน์ิเจอร ์ (Dealer) เริม่ดงึการจ่ายช าระเงนิ
มากขึน้ ซึง่น่าจะเกดิจากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัไมฟ้ื่นตวัจนสง่ผลกระทบต่อกลุ่มผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกี
และรา้นคา้สง่เฟอรนิ์เจอรบ์างราย เริม่ประสบปญัหาทางดา้นการเงนิ ซึง่บรษิทัไม่ไดน่ิ้งนอนใจ และเริม่
เขม้งวดกบัการเรยีกเกบ็เงนิ การใหเ้ครดติเทอม รวมถงึการพจิารณาปรมิาณการสัง่ซือ้สนิคา้กบัวงเงนิ
เครดติทีไ่ดร้บักบักลุ่มลกูคา้ประเภทนี้มากขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมรีายการลกูหนี้การคา้ - สทุธเิท่ากบั 155.49 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ลกูหนี้การคา้ – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8.63 ลา้นบาท ทีเ่กดิจากการขายเฟอรน์ิเจอร ์ และกระดาษปิดผวิ
ส าหรบัใชใ้นการผลติเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 30.30 ลา้นบาท คอื บรษิทั อนิเดก็ซ์
อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั และ บรษิทั อนิเดก็ซ ์ ลฟิวิง่มอลล ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการเป็นคู่สมรสของ
นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนามและผูบ้รหิารของ
บรษิทั และลกูหนี้การคา้ – บรษิทัอื่น 146.86 ลา้นบาท ซึง่มลูค่าลกูหนี้การคา้โดยสว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 
75.93 อยูใ่นกลุ่มลกูหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ ปจัจุบนัลกูคา้ทีบ่รษิทัพจิารณาใหเ้ครดติเทอมทัง้หมด
จะเป็นลกูคา้ Modern Trade และกลุ่มลกูคา้ Dealer ภายในประเทศ ซึง่ทีผ่่านมากลุ่มลกูคา้ดงักล่าวไม่มี
ปญัหาเรื่องการเรยีกเกบ็หน้ีแต่อย่างใด ส าหรบัลกูคา้ต่างประเทศบรษิทัก าหนดเงื่อนไขการช าระเงนิเป็น 
L/C at sight หรอืการโอนเงนิทนัท ี(T/T) ก่อนวนัสง่สนิคา้ (Shipment Date)  

สามารถแสดงขอ้มลูอายุหน้ีทีค่า้งช าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามตารางดงันี้ 
 
บริษทัอ่ืน หน่วย : ล้ำนบำท 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 111.511 75.93% 

คา้งช าระ 
  - ไมเ่กนิ 3 เดอืน 33.248 22.64% 

- ระหว่าง 3  - 6 เดอืน 1.962 1.34% 

- ระหว่าง 7 - 12 เดอืน 1.836 1.25% 

- เกนิกวา่ 12 เดอืน 0.437 0.30% 

รวมลูกหน้ีการคา้ 148.994 101.45% 

หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 2.129 1.45% 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 146.865 100.00% 

 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั หน่วย : ล้ำนบำท 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 5.525 63.99% 

คา้งช าระ 
  

- ไมเ่กนิ 3 เดอืน 3.109 36.01% 

รวมลูกหน้ีการคา้ 8.634 100.00% 
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บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยพจิารณาจากขอ้มลูทางสถติเิกีย่วกบั
การเรยีกเกบ็หนี้จากลกูคา้ในอดตี ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยก าหนดนโยบาย
ทีจ่ะตดิตามลกูหนี้ใหช้ าระหนี้ภายในระยะเวลาทีใ่หเ้ครดติเทอมใหไ้ดท้ัง้หมด ดงันี้ 

 

ลูกหน้ีนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
อตัรำกำรตัง้ส ำรองหน้ีสงสยัจะสูญ  

ของยอดลูกหน้ีคงเหลือสุทธิ 
ตัง้แต่ 0 – 1 เดอืน รอ้ยละ 0 
ตัง้แต่ 1 – 3 เดอืน รอ้ยละ 0 
ตัง้แต่ 3 – 6 เดอืน รอ้ยละ 0 
ตัง้แต่ 6 – 12 เดอืน รอ้ยละ 50 
ตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป รอ้ยละ 100 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัไดน้ าลกูหนี้การคา้จ านวนเงนิประมาณ 59.20 ลา้นบาท ไปขาย

ลดแก่สถาบนัการเงนิสองแห่ง ภายในวงเงนิสนิเชื่อรวม 115.00 ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
สถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนบัสนุนวงเงนิสนิเชื่อจากการขายลดลกูหนี้การคา้ (Factoring) ดงักล่าวมสีทิธไิล่
เบีย้จ านวนเงนิประมาณ 41.20 ลา้นบาท (ซึง่เป็นจ านวนเงนิทีอ่ยู่ระหว่างการรอเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้
การคา้ทีท่างบรษิทัไดน้ าไปขายลดต่อสถาบนัการเงนิ) โดยไดแ้สดงเป็นหนี้สนิในรายการ “เจา้หนี้จากการ
ขายสทิธเิรยีกรอ้งลกูหนี้การคา้” ในการขอรบัการสนบัสนุนวงเงนิสนิเชื่อประเภทขายลดลกูหนี้ (Factoring) 
ทางบรษิทัไมจ่ าเป็นตอ้งจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงนิสนิเชื่อประเภทนี้ ซึง่จะเป็นผลดี
ต่อบรษิทัในแงข่องการไม่มภีาระในหลกัทรพัยเ์พื่อใชค้ ้าประกนั และเป็นการเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิ
ใหก้บับรษิทัอกีรปูแบบหนึ่ง ในกรณีทีช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบรษิทัมยีอดคงคา้งเตม็ในวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
(OD) ทางบรษิทักส็ามารถใชว้งเงนิสนิเชื่อ Factoring เพื่อเสรมิสภาพคล่องในช่วงเวลาดงักล่าวได ้

 
- สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มมีลูค่าสนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ

เท่ากบั 211.22 ลา้นบาท 288.55 ลา้นบาท และ 419.99 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบั 
รอ้ยละ 21.42 รอ้ยละ 26.43 และรอ้ยละ 33.91 ตามล าดบั  

สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัคอื วตัถุดบิทีเ่ตรยีมไวใ้ชใ้นการผลติ สนิคา้ระหว่างท า และสนิคา้
ส าเรจ็รูปทีเ่กบ็สต๊อกไวเ้พื่อจ าหน่าย รวมถงึเฟอรน์ิเจอรท์ีน่ าเขา้จากต่างประเทศและทีส่ ัง่ซือ้จาก
ภายในประเทศเพื่อจ าหน่าย โดยหากพจิารณาจากอดตีทีผ่่านมาจะพบว่า มูลค่าสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้
ตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวท าใหบ้รษิทั
จ าเป็นต้องวางแผนการสัง่ซือ้วตัถุดบิ และการจดัเกบ็สตอ็กสนิคา้คงเหลอืใหเ้พยีงพอต่อปรมิาณความ
ต้องการ และจะต้องป้องกนัปญัหาการขาดแคลนวตัถุดบิทีจ่ะใชใ้นการผลติเพื่อจดัจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ไมย้างพารา ซึง่ในอดตีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารจดัเกบ็สตอ็กไมย้างพาราโดยวางแผน
ดา้นปรมิาณไวอ้ย่างเพยีงพอ และในบางช่วงที่ราคาปรบัตวัเพิม่สงูขึน้เนื่องจากไมย้างพารามรีาคาแพง 
บรษิทัสามารถน าสตอ็กสนิคา้ทีม่อียู่ไปจดัจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอกได ้ แต่โดยปกตแิลว้ไมย้างพารา
แปรรูปในระดบัคุณภาพดจีะถูกส่งต่อเพื่อใชใ้นกระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัทัง้หมดโดยไม่มี
การจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอก ในปจัจุบนับรษิทัมปีรมิาณค าสัง่จา้งผลติและค าสัง่ซือ้สนิคา้เขา้มามาก 
ดงันัน้ไมย้างพาราแปรรูปและอบแหง้ทีไ่ดจ้ากกระบวนการแปรรูปและอบแหง้ของบรษิทักว่ารอ้ยละ 95 
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ทีบ่รษิทัผลติไดจ้ะถูกส่งเขา้สู่กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัทัง้หมด โดยไมย้างพาราแปรรูป
และอบแหง้ทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 5 จะจดัอยู่ในกลุ่มไมแ้ปรรูปทีไ่ม่ไดถู้กน าไปใชใ้นการผลติ
เฟอรน์ิเจอรเ์นื่องจากคุณภาพไม่ผ่านการคดัเลอืก และขนาดหน้าไมท้ีเ่ลื่อยไม่ไดข้นาดตามทีก่ าหนด ไม้
แปรรูปจ านวนนี้จะถูกน าไปจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอก ทีร่บัซือ้เพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติ
เป็นสนิคา้ อาท ิพาเลทส าหรบัวางสนิคา้ต่อไป 

ส าหรบัการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศทีผ่ลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) 
และกลุ่มลูกคา้ Modern Trade ภายในประเทศ โดยสว่นใหญ่แลว้จะเป็นการผลติสนิคา้ประเภท
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ซึ่งบรษิทัมเีงื่อนไขจะต้องผลติสนิคา้ส าเรจ็รูปเพื่อจดัเกบ็สตอ็กไวร้อการ
ส่งมอบ โดยทางลกูคา้ต่างประเทศและ Modern Trade จะแจง้ปรมิาณการส่งมอบสนิคา้ส าเรจ็รูปที่
บรษิทัผลติไวร้อเป็นครัง้ ๆ ไป ซึง่ทางบรษิทัจ าเป็นทีจ่ะต้องมสีตอ็กสนิคา้ไวเ้พยีงพอและควบคุมใหม้ี
การส่งมอบสนิคา้ไดต้รงต่อเวลา ส าหรบัช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา มูลค่าสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัโดยส่วน
ใหญ่คอืสนิคา้ระหว่างผลติคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.70 ของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิ ซึง่เป็นช่วงที่
บรษิทัอยู่ระหว่างการผลติสนิคา้เพื่อรองรบัการส่งมอบตามค าสัง่ซือ้ของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและ 
Modern Trade รองลงมาคอื กลุ่มสนิคา้ส าเรจ็รูป คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37.40  

หากพจิารณาระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (ค านวณโดยใชส้นิคา้คงเหลอื – กลุ่มสนิคา้ส าเรจ็รูป โดย
ไม่รวมสนิคา้ระหว่างผลติ สนิคา้ระหว่างทางและวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ) ในช่วงปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 พบว่า บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ เท่ากบั 43.22 วนั 53.48 วนั และ 60.86 วนั ตามล าดบั 
หรอืคดิเป็นระยะเวลาในการจดัเกบ็สตอ็กสนิคา้สนิคา้ส าเรจ็รูปจนกว่าจะสามารถจ าหน่ายไดใ้ชเ้วลา
ประมาณสองเดอืน หากพจิารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ตั ง้แต่ช่วงปี 2555 จนถงึ
ปจัจุบนั จะพบว่ามจี านวนวนัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง สาเหตุส าคญัเกดิจาก บรษิทัมปีรมิาณสตอ็กสนิคา้
ส าเรจ็รูปเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องจากมูลค่า 211.22 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เพิม่ขึน้เป็น 
419.99 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นไปตามการขยายตวัของรายไดจ้ากการ
ขายทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบับรษิทัมเีงื่อนไขในการสตอ็กสนิคา้ส าเรจ็รูปเพื่อรอการส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ Modern Trade ภายในประเทศ ซึง่ในปี 2557 กลุ่มลูกคา้ประเภท Modern Trade มอีตัรา
การเตบิโตของรายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19  ท าใหบ้รษิทัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องผลติสนิคา้เพื่อ
เตรยีมรอส่งมอบในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัช่วงปลายปีบรษิทัมกีารเร่งผลติสนิคา้ทีจ่ะรอส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศในช่วงต้นปี 2558 ดงันัน้จงึปรากฎเป็นมูลค่าสนิคา้ระหว่างผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ส าหรบันโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้คงเหลอืนัน้ ปจัจุบนับรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการตัง้ค่า
เผื่อสนิคา้ลา้สมยั ทางบรษิทัไดเ้ริม่ใชน้โยบายการตัง้ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ โดย
พจิารณาจากสนิคา้ทีม่อีายุเกนิ 3 ปีขึน้ไป สภาพสนิคา้และประสบการณ์ทีผ่่านมาในอดตี โดยประมาณ
ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้รอ้ยละ 5 ของมูลค่าสนิคา้ทีจ่ะไดร้บั หากสนิคา้คา้งนานเกนิ
กว่า 4 ปีขึน้ไป จะตัง้ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลา้สมยัรอ้ยละ 50 ของมูลค่าสนิคา้ทีจ่ะได้รบั ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาทางบรษิทัไดเ้น้นด าเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและตดิตามการเคลื่อนไหวของสนิคา้
คงเหลอือย่างต่อเนื่อง หากเป็นสนิคา้ทีม่กีารเคลื่อนไหวชา้ หรอืเป็นส่วนทีต่กคา้งจากการส่งมอบ บรษิทั
จะแกป้ญัหาโดยการจดัใหม้รีายการส่งเสรมิการขาย เพื่อเป็นช่องทางการระบายสนิคา้ อย่างไรกต็าม ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้เป็นจ านวน 12.76 ลา้น
บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ทีม่กีารตัง้ค่าเผื่อดงักล่าวไวท้ี ่ 4.02 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามหลกัความ
ระมดัระวงั (Conservative basis) 
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สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บรษิทัมมีลูค่าสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน เท่ากบั 640.80 ลา้น
บาท 611.59 ลา้นบาท และ 607.20 ลา้นบาท ตามล าดบั มรีายละเอยีดในแต่ละรายการทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 

 
- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มมีลูค่าทีด่นิ อาคาร 

และอุปกรณ์ – สทุธ ิเท่ากบั 395.43 ลา้นบาท 388.50 ลา้นบาท และ 373.00 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อ
สนิทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 40.10 รอ้ยละ 35.58 และรอ้ยละ 30.11 ตามล าดบั 

ในปี 2557 บรษิทัมกีารลงทุนในสว่นทีส่ าคญัคอื เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติเพิม่ขึน้ 33.51 
ลา้นบาท ยานพาหนะส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 3.48 ลา้นบาท และในสว่นของเครื่องใชส้ านกังาน 
2.65 ลา้นบาท โดยไม่มกีารลงทนุในสว่นของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งแต่อย่างใด  

- ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัย์สนิ – สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 และ ปี 2556 และปี 2557 มี
มลูค่าสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิ – สทุธ ิ เท่ากบั 229.42 ลา้นบาท และ 206.49 ลา้นบาท และ 
183.58 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบัรอ้ยละ 23.26 รอ้ยละ 18.91 และรอ้ยละ 14.82 
ตามล าดบั 

ในปี 2554 บรษิทัใชร้าคาประเมนิซึง่เป็นวธิตีรีาคาใหม่ในการวดัมูลค่าอาคาร และเครื่องจกัรเพื่อ
รบัรูมู้ลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมูลค่าตามบญัชอีย่างมนีัยส าคญั โดยใชว้ธิี
เปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรบัการประเมนิราคาเครื่องจกัร และใชว้ธิตีน้ทุน (Cost 
Approach) ส าหรบัการประเมนิราคาอาคาร ในระหว่างเดอืนมนีาคมถงึเดอืนกรกฎาคม 2554 อาคาร 
และเครื่องจกัรของบรษิทัซึง่รวมส่วนทีซ่ือ้มาจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในปี 2553 และ 2554 ไดถู้ก
ประเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึง่เป็นรายเดยีวกบัผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิในช่วงการซือ้ขาย
ทรพัยส์นิระหว่างกนัเพื่อจดัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั โดยมรีาคาประเมนิในสว่นอาคารประมาณ 218.00 
ลา้นบาท และสว่นเครื่องจกัรประมาณ 150.00 ลา้นบาท ซึง่ท าใหอ้าคาร และเครื่องจกัร มมีูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ประมาณ 170.6 ลา้นบาท และ 104.10 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิทับนัทกึ
มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวเป็น รายการสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิ  

 
สนิทรพัยร์วม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมมีลูค่าสนิทรพัยร์วม เทา่กบั 986.17 ลา้นบาท 

1,091.91 ลา้นบาท และ 1,238.67 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สาเหตุส าคญัทีท่ าใหร้ายการสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องนบัตัง้แต่ปี 2555 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของ
ลกูหนี้การคา้และสนิคา้คงเหลอืนบัตัง้แต่ชว่งปี 2555 ทีเ่พิม่ขึน้ตามการเตบิโตของยอดขาย 

 
สภาพคล่อง  
 
บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 0.50 เท่า 0.71 

เท่า และ 0.98 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคล่อง เกดิจากรายการสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน ซึง่

หากพจิารณาจากอตัราสว่นสภาพคล่องของบรษิทัพบว่า ในภาพรวมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัมมีลูค่าสนิทรพัย์

หมุนเวยีนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง มมีลูค่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 345.37 ลา้นบาท 
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480.32 ลา้นบาท และ 631.47 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะทีบ่รษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนในสดัสว่นทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง 

โดยมมีลูค่าหนี้สนิหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 686.33 ลา้นบาท 673.90 

ลา้นบาท และ 644.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่สาเหตุส าคญัเกดิจากการลดลงในสว่นของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รวมถงึรายการเจา้หนี้การคา้ 

นอกจากนี้หากพจิารณาจากอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ พบว่า บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ ณ 
วนัที ่ 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 0.16 เท่า 0.26 เท่า และ 0.29 เท่า ตามล าดบั ซึง่โดย
ภาพรวมบรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็เพิม่ขึน้ สาเหตุส าคญัเกดิจากบรษิทัมมีลูค่าลกูหนี้การคา้ – สทุธ ิ
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบระหว่างปี 2555 และ ปี 2556 ส าหรบัปี 2557 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายการเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากผลดา้นการด าเนินงานทีส่ามารถผลก าไรไดเ้พิม่ขึน้โดยมเีปรยีบเทยีบมลูค่า ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 1.63 ลา้นบาท 3.47 ลา้นบาท และ 32.02 ลา้นบาท 

 
หนี้สนิ 
หนี้สนิหมุนเวยีน  
 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 บรษิทัมมีลูค่าหนี้สนิหมุนเวยีน เท่ากบั 686.33 ลา้นบาท 

673.90 ลา้นบาท และ 644.58 ลา้นบาท ตามล าดบั มรีายละเอยีดในแต่ละรายการทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 
2557 มมีลูค่าเท่ากบั  393.92 ลา้นบาท 352.63 ลา้นบาท และ 330.98 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อหนี้สนิ
และสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 39.94 รอ้ยละ 32.29 และรอ้ยละ 26.72 ตามล าดบั โดยเงนิเบกิเกนิ
บญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิถูกน ามาใชเ้ป็นวงเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นส าคญั 

- เจา้หนี้การคา้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มมีลูค่าเท่ากบั 166.60 ลา้นบาท 
146.08 ลา้นบาท และ 135.18 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่นต่อหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 
รอ้ยละ 16.89 รอ้ยละ 13.38 และรอ้ยละ 10.91 ตามล าดบั หากพจิารณาโดยภาพรวมจะพบว่า บรษิทัมี
มลูค่าเจา้หนี้การคา้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยทีผ่่านมาบรษิทัมรีะยะเวลาการจ่ายช าระคนืหนี้ ใน ปี 2555 ปี 
2556 และ ปี 2557 เท่ากบั  64.21 วนั 62.13 วนั และ 57.06 วนั ตามล าดบั ซึง่การจ่ายช าระคนืหนี้
เป็นไปตามนโยบายการเรยีกเกบ็เงนิจากเจา้หนี้การคา้ของบรษิทั แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัไดเ้ริม่มกีาร
เจรจาเพื่อขอปรบัระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้ใหน้านขึน้หรอืขอขยายเครดติเทอมจากเจา้หนี้การคา้บางราย  

เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มมีลูค่า
เท่ากบั 53.98 ลา้นบาท 50.20 ลา้นบาท และ 66.97 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของยอดคงคา้งวงเงนิกูย้มื
ระยะยาวทัง้หมด โดยบรษิทัมยีอดคงคา้งวงเงนิกูย้มืระยะยาวเทา่กบั  125.34 ลา้นบาท 93.88 ลา้นบาท และ 233.77 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมมีลูค่าหนี้สนิไมห่มุนเวยีน เท่ากบั  100.39 ลา้น

บาท 73.17 ลา้นบาท และ 194.97 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดในรายการทีส่ าคญั ดงันี้  
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เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มมีลูค่าเท่ากบั 71.36 ลา้น
บาท 43.68 ลา้นบาท และ 166.80 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 
7.24 รอ้ยละ 4.00 และรอ้ยละ 13.47 ตามล าดบั โดยวงเงนิกูย้มืระยะยาวไดเ้พิม่สงูขึน้อกีครัง้ในปี 2557 
เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งวงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งและไดข้อรบัการสนบัสนุน
วงเงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 

 
 หนี้สนิรวม 
 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมมีลูค่าหนี้สนิรวม เท่ากบั  786.71 ลา้นบาท 
747.07 ลา้นบาท และ 839.55 ลา้นบาท ตามล าดบั 

รายการทีส่ าคญัของหนี้สนิรวม คอื รายการเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
รองลงมาคอืรายการเงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและเงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธ ิ ซึง่เพิม่ขึน้
มากในปี 2557 จากการขอรบัการสนบัสนุนวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมมีลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 199.45 ลา้นบาท 

344.84 ลา้นบาท และ 399.12 ลา้นบาท ตามล าดบั  
โดยสว่นของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดในรายการทีส่ าคญั ดงันี้ 
- ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมทีุน

จดทะเบยีนเท่ากบั 100.00 ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบยีน 130.00 ลา้นบาท) 130.00 ลา้นบาท (จากทุนจด
ทะเบยีน 130.00 ลา้นบาท) และ 130.00 ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบยีน 195.00 ลา้นบาท) ตามล าดบั โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 130.00 ลา้นบาท โดย
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 520.00 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามขอ้มลูงบการเงนิรวม
ของบรษิทั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.50 ต่อหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ โดยในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่ 1/2557 เมื่อวนัที ่ 18 กรกฎาคม 2557 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก
จ านวน 130.00 ลา้นบาท เป็น 195.00 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 780.00 ลา้นหุน้ มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึง่การจดทะเบยีนหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 260.00 ลา้นหุน้ นี้มไีวเ้พื่อ
รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนนี้
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2557 ทีผ่่านมา 

- สว่นเกนิมลูค่าหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมสีว่นเกนิมลูค่าหุน้ เท่ากบั 105.48 
ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2556 ในราคาหุน้ละ 1.20 
บาท โดยบรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้จ านวนเงนิประมาณ 144.00 ลา้นบาท (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย) และได้
บนัทกึเป็นทุนจดทะเบยีน 30.00 ลา้นบาท และเป็นสว่นเกนิมลูค่าหุน้จ านวน 105.48 ลา้นบาท ซึง่เป็น
ยอดสทุธจิากค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัจ านวนเงนิรวมประมาณ 8.6 ลา้นบาท  

ก าไรสะสม – ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บรษิทัมกี าไรสะสม – ทีย่งัไมไ่ด้
จดัสรรเท่ากบั 90.44 ลา้นบาท 117.36 ลา้นบาท และ 187.96 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
บรษิทัมกี าไรสะสม – ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.17 ต่อหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ โดยในสว่นของ
ก าไรสะสม – ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 นี้ คดิเป็นสว่นรายการตดัจ่ายจากสว่นเกนิทุนจากการตี
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ราคาทรพัยส์นิในสว่นอาคาร และเครื่องจกัร ซึง่โอนเขา้ก าไรสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงนิปนัผลไดเ้ท่ากบั 88.11 
ลา้นบาท โดยมสีว่นก าไรสะสมทีส่ามารถจ่ายเป็นเงนิปนัผลไดเ้ท่ากบั 99.85 ลา้นบาท 
 

กระแสเงนิสด ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557  
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนินงาน 
บรษิทัมเีงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 19.93 ลา้นบาท โดยรายการส าคญัทีม่ผีลต่อกระแสเงนิสด

จากการด าเนินงานเกดิจาก บรษิทัมสีว่นเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืในรอบปี 2557 เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา เท่ากบั 140.18 
ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2556 เพิม่ขึน้เท่ากบั 79.00 ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัมสีว่นของเจา้หนี้การคา้ทีม่กีารจ่ายช าระคนื
เพิม่ขึน้จากช่วงปีทีผ่่านมา 10.90 ลา้นบาท รายการหลกัทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
เท่ากบั 19.93 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงปี 2556 ทีม่กีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเท่ากบั 16.84 ลา้นบาท 

 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน 
บรษิทัมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เท่ากบั ตดิลบ 58.00 ล้านบาท รายการทีส่ าคญัประกอบดว้ย ในปี 2557 

มเีงนิสดทีถู่กน าไปใชเ้ป็นเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ 30.00 ลา้นบาท และเงนิสดจ่ายซือ้ทีด่นิ อาคาร และ
อุปกรณ์เพิม่ขึน้ 28.08 ลา้นบาท ในขณะทีม่กีระแสเงนิสดรบัจากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์เท่ากบั 1.70 ลา้นบาท 

 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
บรษิทัมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เท่ากบั 66.62 ลา้นบาท รายการทีส่ าคญัประกอบดว้ย เงนิสด

รบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 269.90 ลา้นบาท ในขณะทีม่กีารจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวประมาณ 
130.01 ลา้นบาท รายการเบกิเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 21.68 ลา้นบาท จ่ายเงนิ
ปนัผล 15.60 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้ 31.69 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เท่ากบั 32.02 ลา้นบาท 
 
หากพจิารณาจากอตัราสว่นวงจรเงนิสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2557 บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 

เท่ากบั 60.86 วนั ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ เท่ากบั 48.54 วนั และระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่เท่ากบั 57.06 วนั ซึง่ท าให้
บรษิทัม ี Cash Cycle เท่ากบั 52.34 วนั โดย Cash Cycle เท่ากบั ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่บวกระยะเวลาเกบ็หนี้
เฉลีย่ หกัดว้ยระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ 

 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

 รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบรษิทัทีผ่่านมา มวีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในการก่อสรา้งอาคารโรงงงาน เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ส าหรบัขยายก าลงัการผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ โดยมรีายละเอยีดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
ดงัต่อไปนี้ 

 
ตำรำงรำยละเอียดรำยจ่ำยเพือ่กำรลงทุน 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
  

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 44.96 38.81 25.40 
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ปัจจยัหรอืเหตกุำรณ์ท่ีอำจมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรอืกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีนัยส ำคญัในอนำคต (Forward Looking) 
 

ในช่วงปี 2557 ทีผ่่านมา บรษิทัไดด้ าเนินธุรกจิหลกัดา้นการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรท์ี่
ท าจากไมป้าตเิคลิบอรด์ และไมย้างพารา และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 บรษิทัไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยในประเทศญีปุ่น่ซึง่เป็นลกูคา้หลกัของบรษิทั แมว้่าในเวลาต่อมารฐับาล
ญีปุ่น่จะประกาศใชน้โยบายเพื่อกระตุน้ภาคเศรษฐกจิและการบรโิภคภายในประเทศกต็าม เหล่าน้ีสง่ผลใหผู้บ้รโิภคทัง้
ในประเทศและต่างประเทศมคีวามเชื่อมัน่ทีจ่ะจบัจ่ายใชส้อยลดลง ซึง่ในชว่งดงักล่าวบรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัลดลงถงึรอ้ยละ 10.86 ซึง่เป็นเพยีงไตรมาสเดยีวทีไ่ดร้บัผลกระทบดงักล่าว แต่หาก
พจิารณาโดยภาพรวมแลว้ในปี 2557 บรษิทักย็งัสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่องได ้ โดยเฉพาะ
ในสว่นของก าไรสทุธมิอีตัราการเตบิโตสงูกว่ารอ้ยละ 70 

ส าหรบัการคาดการณ์ปจัจยัหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงนิหรอืการด าเนินงาน
ของบรษิทันัน้ บรษิทัมองว่า ในสว่นของธุรกจิหลกัคอื การเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรห์ากในอนาคตภาวะ
เศรษฐกจิเริม่มสีญัญาณการฟ้ืนตวัปรากฎชดักจ็ะช่วยใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคกลบัเขา้สูต่ลาดอกีครัง้หนึ่ง ประกอบกบั
จากตวัเลขในปี 2557 พบว่า ลกูคา้หลกัในประเทศของบรษิทัมอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายในกลุ่ม Modern 
Trade เตบิโตเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 19 ดงันัน้ทศิทางการขยายรายไดจ้ากการขายบรษิทัยงัคงใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ใน
กลุ่มนี้อยู่ นอกจากนี้จะมุ่งเน้นทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑใ์นรปูแบบใหม่ ๆ การหาแนวทางเพิม่มลูค่าในผลติภณัฑ ์ (Value 
Added) เพื่อยกระดบัราคาสนิคา้ใหส้ามารถท าก าไรไดส้งูขึน้  

นอกจากน้ีในสว่นของการขยายธุรกจิไปในดา้นพลงังานทดแทน คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่ 27 
กุมภาพนัธ ์ 2557 ไดม้มีตอินุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อยทางออ้ม เพื่อรองรบัการขยายการลงทุนในประเทศญีปุ่น่ ส าหรบั
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 1.5 เมกะวตัต ์ทีเ่มอืงฮเิมจ ิจงัหวดัฮวิโกะ โดยบรษิทั
ย่อย อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์ ทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 จะเป็นผูเ้ขา้ถอืหุน้ในโครงการดงักล่าวทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 51 
โดยคาดว่าจะเริม่การรบัรูร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าไดภ้ายในไม่เกนิไตรมาสที ่4 ปี 2558 น้ี ทัง้น้ีบรษิทัมเีป้าหมาย
ทีจ่ะขยายการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ใหไ้ด ้ 10 – 15 เมกะวตัต ์ ซึง่อยู่ระหวา่งการเจรจา นอกจากน้ี
คณะกรรมการบรษิทัยงัอนุมตัใินหลกัการทีจ่ะเริม่การศกึษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในธุรกจิประเภทโรงไฟฟ้า
จากพลงังานชวีภาพและพลงังานชวีมวลดว้ย โดยตัง้เป้าหมายไวว้่าจะเริม่ตน้โครงการแรกใหไ้ดภ้ายในไตรมาสที ่3 ปีน้ี  

และในส่วนของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) บรษิทัอยู่ระหว่างเตรยีมการ
เขา้ร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรบัซื้อไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่ตดิตัง้บนหลงัคาตาม
ประกาศของคณะกรรมการกจิการพลงังานเรื่องการรบัซื้อไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บน
หลงัคา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครฐัถึงช่วงเวลาการเปิดเขา้ประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า โดยทีผ่่าน
มาคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตอินุมตัิการจดัตัง้บรษิทัย่อยเพื่อด าเนินโครงการดงักล่าวรวม 5 บรษิทัเป็นที่
เรยีบร้อยแลว้ ซึง่อยู่ระหว่างรอความชดัเจนถงึประกาศเปิดการเขา้ร่วมประมูลต่อภาครฐั ซึง่บรษิทัจะต้ อง
ด าเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทย่อย 5 บรษิัทดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็เพื่อเตรยีมการเสนอชื่อเป็นนิติบุคคลทีจ่ะเขา้
ร่วมประมูลต่อไป โดยบรษิทัได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเริม่ด าเนินการโครงการช่วงแรกใหไ้ด้ก าลงัการผลติรวมที่ประมาณ 
10 เมกะวตัต์ ภายในปีนี้ จากภาพรวมที่บรษิัทตัง้เป้าหมายไวท้ัง้หมด 30 เมกะวตัต์ 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
 

รายงานประจ าปี 2557 : ECF หน้าที่ - 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
 
 
 



















































































































 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
 

รายงานประจ าปี 2557 : ECF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่1 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์
- ประธานกรรมการบรษิทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
8 เมษายน 2557 

78 - วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (ทบ.) 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้
(จปร.). 
- โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสตูรกฎหมายส าหรบั
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้สงู, 
กระทรวงกลาโหม 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่10/2004 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ไมม่ ี - 2555 - ปจัจบุนั 
 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
ปจัจบุนั 
 
 
ปจัจบุนั 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
2529 - ปจัจบุนั 
 
2540 - ปจัจบุนั 

- ประธานกรรมการบรษิทั / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
(บรษิทัจดทะเบยีน) 
- ประธานกรรมการบรษิทั 
บมจ. ท.ีกรงุไทยอุตสาหกรรม 
(บรษิทัจดทะเบยีน) 
 
- ประธานทีป่รกึษา 
บจก.ดาตา้โปรดกัสท์อปป้ิงฟอรม์ 
(ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
- ประธานทีป่รกึษา 
บจก.อเีทค 
(ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
- นายกสมาคมทหารผา่นศกึ
เวยีดนามในพระบรมราชูปถมัภ์ 

- นายทหารพเิศษประจ ากรมทหาร
ราบที ่21รกัษาพระองค ์

- ราชองคร์กัษ์พเิศษ 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์

 
 
- ผูผ้ลติและใหบ้รกิาร
เกีย่วกบัการออก
แมพ่มิพเ์พื่อผลติ
ชิน้สว่นพลาสตกิ 

- ผูจ้ดัจ าหน่ายและ
ใหบ้รกิารผลติภณัฑ์
ดา้นไอท ี

- ผูใ้หบ้รกิารดา้นการ
บ าบดัน ้าเสยี 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่2 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
12 มนีาคม 2556 

73 - ประถมชัน้ปีที ่4 
โรงเรยีนวดัหว้ยสารสารกิา 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

คูส่มรสของ 
นางวราภรณ์ และ

บดิาของ 
นายชาล ี/  

นายอารกัษ ์/ 
นางสาวทพิวรรณ  

15.3908% 
18.0815% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 - ปจัจบุนั - กรรมการบรษิทั / 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
และไมม่กีารด ารงต าแหน่งใน
กจิการอืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

3. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบรษิทั 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
น.ส.บัก๊ลัง้  แซ่โล้ว 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
12 มนีาคม 2556 

72 - ไมม่วีฒุกิารศกึษา 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
 
 
 
 

คูส่มรสของ 
นายวลัลภ 

และมารดาของ 
นายชาล ี/  

นายอารกัษ ์/ 
นางสาวทพิวรรณ  

2.6907% 
18.0815% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปจัจบุนั 
 
 

- กรรมการบรษิทั 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
และไมม่กีารด ารงต าแหน่งใน
กจิการอืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่3 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

4. นายชาล ีสขุสวสัดิ ์
- รองประธานกรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
12 มนีาคม 2556 

47 - ปรญิญาตร ี
เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุน่ที ่94/2012 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

บุตรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์ 
และพีช่ายของ 
นายอารกัษ ์/ 

นางสาวทพิวรรณ  

15.3828% 
15.3831% 
(รวมคูส่มรส
และบุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ)  

 
 
 
 
 
 

2542 - ปจัจบุนั 
 

- รองประธานกรรมการบรษิทั / 
กรรมการบรหิาร 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
และไมม่กีารด ารงต าแหน่งใน
กจิการอืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

5. นายอารกัษ ์สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
-ผูอ้ านวยการฝา่ยขายและ
การตลาด (รกัษาการ) 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
8 เมษายน 2557 

44 - ปรญิญาโท 
เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาตร ี
เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ สาขา 
เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุน่ที ่95/2012 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

บุตรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องชายของ 

นายชาล ี/ 
พีช่ายของนางสาว

ทพิวรรณ  

15.3828% 
 

2542 - ปจัจบุนั 
 

- กรรมการบรษิทั / 
กรรมการบรหิาร / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
ผูอ้ านวยการฝา่ยขายและ
การตลาด (รกัษาการ) 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
และไมม่กีารด ารงต าแหน่งใน
กจิการอืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่4 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

6. นางสาวทพิวรรณ สุขสวสัดิ ์
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
8 เมษายน 2557 

41 - ปรญิญาตร ี
บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุน่ที ่94/2012 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

บุตรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องของ 
นายชาล ี/ 
นายอารกัษ์ 

15.3828% 
15.3832% 
(รวมคูส่มรส
และบุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ) 

 
 
 
 
 
 

2542 – ปจัจบุนั 
 

- กรรมการบรษิทั / 
กรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบรษิทั 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
และไมม่กีารด ารงต าแหน่งใน
กจิการอืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่5 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

7. รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรษิทั 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
25 กนัยายน 2555 

57 - ปรญิญาเอก 
เศรษฐศาสตรก์ารเงนิการคลงั 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, 
U.S.A. 
- ปรญิญาโท 
Master  of  Arts (Economics) 
University  of  Minnesota, U.S.A. 
- ปรญิญาโท 
พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ 
(พฒันาการเศรษฐกจิ) 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ี
เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ไมม่ ี - 
 

2555 - ปจัจบุนั 
 
 
 
2556 - ปจัจบุนั 
 
 
ปจัจบุนั 
 
 
 
ปจัจบุนั 
 
 
 
ปจัจบุนั 
 
 
ปจัจบุนั 
 
 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรษิทั 
บมจ. อสีตโ์คสท ์เฟอรนิ์เทค 
(บรษิทัจดทะเบยีน) 

- ประธานกรรมการบรษิทั 
บมจ. โอเชีย่น คอมเมริช 
(บรษิทัจดทะเบยีน) 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อสิระ 
บมจ. สหการประมลู 
(บรษิทัจดทะเบยีน) 

- กรรมการ 
บจก. เลริน์เทค 
(ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
 

- ประธานกรรมการบรษิทั 
บจก. เอสพซี ีพรเีชยีส เมททอล 
(ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบรษิทั 
บจก. ทวี ีธนัเดอร ์
(ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์

 
 

- ผูผ้ลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑก๊์อกน ้า  
 

- ธรุกจิใหบ้รกิารเป็น
คนกลางในการ
จดัการประมลู
ทรพัยส์นิ 

- ผูใ้หบ้รกิารฝึกอบรม 
และพฒันาสื่อการสอน
แบบครบวงจร (e-
Learning Total Solution) 

- ผูจ้ดัจ าหน่ายโลหะมี
คา่ครบวงจร 
 

- ผูผ้ลติรายการ
โทรศพัท์ 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่6 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

7. รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรษิทั 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
25 กนัยายน 2555 
(ต่อ) 

    2550 - ปจัจบุนั 
 
 
2539 – ปจัจบุนั 
 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 

- รองคณบด ีฝา่ยวางแผนและ
พฒันา คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
(NIDA) 

- อนุกรรมการสอบสวน 
คณะกรรมการแขง่ขนัทางการคา้ 
กรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย ์  

- กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
คณะกรรมการ ป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ(ปปง.) 

- ประธานอนุกรรมการสง่เสรมิและ
เผยแพร ่คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ(ปปง.) 

 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่7 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

8. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี– 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 
25 กนัยายน 2555 

50 - ปรญิญาโท 
วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  
คณะวนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ปรญิญาตร ี
วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  
คณะวนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุน่ที ่99/2012 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ไมม่ ี - 
 

2555 - ปจัจบุนั 
 
 
2539 - ปจัจบุนั 

- กรรมการบรษิทั / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อสีตโ์คสท ์เฟอรนิ์เทค 

- รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา
วชิาการ คณะวนศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ผูอ้ านวยการศูนยค์วามเป็นเลศิ
ทางวชิาการดา้นยางพารา 

- ผูเ้ชีย่วชาญของโครงการสนบัสนุน
พฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม
ไทย (iTAP) ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ

- ทีป่รกึษาสมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องเรอืนไทย 

- ทีป่รกึษาสมาคมธรุกจิไมย้างพารา 
และไมม่กีารด ารงต าแหน่งใน
กจิการอืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์

 
- สถาบนัการศกึษา 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่8 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

9. นางสภุคั สขุสวสัดิ ์
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สว่นสาขา) 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
นางสาวนิตยา  โต๊ะพงศ์
อนนัต์ 

42 - ปรญิญาตร ี
เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 

คูส่มรสของ 
นายชาล ี

 

0.0001% 
15.3831% 
(รวมคูส่มรส
และบุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2546 – ปจัจบุนั 
 

- ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
(สว่นสาขา) 

 บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

10. นายสทิธโิชค ชนินุรตัน์ 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สว่นส านักงานใหญ่) 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี- 

42 - ปรญิญาตร ี
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

คูส่มรสของนางสาว
ทพิวรรณ  

 

0.0001% 
15.3832% 
(รวมคูส่มรส
และบุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ) 

 
 
 
 
 
 

2542 – ปจัจบุนั 
 

- ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
(สว่นส านักงานใหญ่) 

 บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 
 
 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ  – หน้าที ่9 
 

ล ำดบั รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุกำรศึกษำ 
ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

11. นางสาวพชนัน สงิหภ์ู่ 
- ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละ
การเงนิ 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
นางสาวน ้าทพิย ์ สงิหภ์ู่ 

38 - ปรญิญาตร ี
บญัชบีณัฑติ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

ไมม่ ี 0.0001% 
 

2542 – ปจัจบุนั 
 

- ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

12. นายราชา พจน์อรยิะ 
- ผูอ้ านวยการโรงงาน
ส านกังานใหญ่ 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
- ไมม่ ี- 

45 - ปรญิญาตร ี
บรหิารธรุกจิบนัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
 
 

ไมม่ ี ไมม่ ี
 

2553 – ปจัจบุนั 
 
 
 

- ผูอ้ านวยการโรงงานส านักงานใหญ่ 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 

 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

13. นายอรรถพล ธนาพล 
- ผูอ้ านวยการโรงงานสาขา 1 
(ชื่อ-สกุลเดมิ) 
นายอรรถพล  ผลหา้ 

44 - มธัยมศกึษาปีที ่6 
โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา 

ไมม่ ี 0.0001% 
 
 
 
 
 
 

2551 – ปจัจบุนั 
 

- ผูอ้ านวยการโรงงานสาขา 1 
บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 
 

- ผูผ้ลติและจดั
จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
 

 
 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ไม่

เปลีย่นแปลง
เมื่อเทยีบ
ระหวา่งปี 
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