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รายงานประจ าปี 2559

 

“วิสัยทัศน์ (VISION)” 
 

“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากล  

สู่ความพึงพอใจสูงสดุ” 
 

“พันธกิจ (MISSION)” 
 

“เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นส าคัญ โดยยึดนโยบายการบริหารงานที่

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด” 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน      

สินทรัพย์รวม 2,357.28        1,506.20            1,238.67  

หนี้สินรวม 1,698.18        1,052.54              839.55  

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 659.10           453.66              399.12  

ทุนจดทะเบยีนที่เรียกช ำระแล้ว 142.21           137.55             130.00  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

รำยได้จำกกำรขำย – สุทธิ 1,370.78        1,334.10           1,209.05  

รำยได้รวม 1,394.91       1,358.30           1,227.97  

ต้นทุนขำย 983.27           981.74              887.25  

ค่ำใชจ้่ำยรวม 335.93           292.40              257.86  

ภำษีเงินได ้ 10.71            13.99                12.97  

ก ำไรส ำหรับปี  65.00            70.17                69.88  

ก ำไรส ำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 62.44            75.43                69.88  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัป ี 226.34            74.83                69.88  

ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรับป ี– ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ ่ 224.94            77.80                69.88  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั      

อัตรำผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 3.37              5.45                 6.00  

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.68            17.55                18.78  

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 28.27 26.41  26.62  

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 4.66 5.51  5.66  

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 2.58 2.32  2.10  

มูลค่ำทำงบญัชตี่อหุ้น 0.112 0.144  0.134  
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รายได้แยกตามผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 

 

 

 

ข้อมูลเปรียบเทยีบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2558 

ปี 2558 
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
          บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำน
ท่ีได้ให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมำ ซึ่งในปี 2559 นี้ นับเป็นปีท่ี
ประเทศไทยสูญเสียอย่ำงใหญ่หลวง เนื่องจำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 
และเป็นอีกปีหนึ่งท่ีทุกภำคธุรกิจต่ำงได้รับผลกระทบจำกปัญหำเศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะลอตัว ท้ังมีเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบเกิดขึ้นในหลำย ๆ ประเทศ รวมท้ังกำรเปลี่ยนรัฐบำลของสหรัฐอเมริกำ ส่งผลให้กำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกยังไม่มีเสถียรภำพ ท ำให้กำรส่งออกโดยภำพรวมของประเทศไทยยังไม่มีอัตรำกำรเติบโตจำกเดิม 
โดยธุรกิจของ ECF กว่ำร้อยละ 60 เป็นกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ในปีท่ีผ่ำน
มำ คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรติดตำมผลประกอบกำรในแต่ละไตรมำส ท่ียังสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดท้ังปีได้ผลเป็นท่ีน่ำพอใจเมื่อเทียบกับอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจท่ี
เกิดขึ้นในรอบปีท่ีผ่ำนมำ โดยสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย 1,370.78 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น
จำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 2.75 ในขณะที่ส่วนของรำยได้รวมเท่ำกับ 1,394.91 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีนโยบำยและควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรจัดกำรในส่วนของต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย
ของแต่ละส่วนงำนให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีแผนงำน
ใหม่ ๆ พร้อมท้ังให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำมำตรฐำน คุณภำพของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ 
เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำท่ีหลำกหลำย และเป็นกำรผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ยังคงให้ควำมส ำคัญต่อกำรวำงแผนระบบควบคุมภำยในให้มีควำมรัดกุมมำกขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีควำมระมัดระวัง เพื่อรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 

ผมขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนทุก ๆ ท่ำน ท่ีได้ทุ่มเทสติปัญญำ แรงกำย
แรงใจในกำรท ำงำนอย่ำงหนักเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำสู่กำร
เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ส่งให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ สำมำรถเติบโต
ได้อย่ำงต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พันธมิตรทำงกำรค้ำ และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีได้ให้กำรสนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมำ  
        โอกำสนี้ ผมขออ ำนวยพรให้ท่ำนผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหำร ลูกค้ำ และ
พนักงำนทุก ๆ ท่ำน จงประสพแต่ควำมสุข ควำมเจริญและควำมมั่งค่ังโดยท่ัวกัน   

               ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท 
                 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน)   

 
 
 

                                                                   พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ 
                                                                    ประธำนกรรมกำรบริษัท  
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

สวัสดีครับ ท่านผู้ถือหุ้น  
ปี 2559 ที่ผ่ำนมำ เป็นปีที่ประเทศไทยได้ประสบควำมสูญเสียอันใหญ่หลวง เนื่องจำกพระบำทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต และนับเป็นอีกปีท่ีบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
ได้เริ่มก้ำวเข้ำสู่กำรด ำเนินธุรกิจใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือไปจำกธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 
แต่อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยังคงเป็นธุรกิจหลักซึ่งเรำมีควำมเชี่ยวชำญเป็นเวลำนับสิบปี  ภำยหลังจำกที่
บริษัทฯ ไดเ้ข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่ปี 2556  โดยตลอดระยะเวลำ 4 ปีที่ผ่ำนมำ 

คณะผู้บริหำรต่ำงทุ่มเทอย่ำงเต็มที่เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนให้กับธุรกิจ และปี 2559 เรำมีควำมคืบหน้ำท่ีส ำคัญ
คือ กำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ECFH) จำกช่วงเริ่มก่อต้ัง บริษัทฯ 
ได้เข้ำเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ต่อมำได้เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนเป็นร้อยละ 75 เพื่อเข้ำเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจ
ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะขยำยกำรเจริญเติบโตนอกเหนือจำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่จะมีขึ้นในอนำคต โดยธุรกิจแรกที่เริ่มต้นคือ 

ธุรกิจร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย Can Do ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้ซื้อแฟรนไชส์มำจำกประเทศญี่ปุ่น เป็นรูปแบบร้ำน 100 
เยน จ ำหน่ำยสินค้ำรำคำเดียวท้ังร้ำนในรำคำ 60 บำท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ท่ีผ่ำนมำ เรำได้เปิด
ให้บริกำรเป็นจ ำนวน 6 สำขำแล้ว และเรำยังคงมีแผนกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องในปี 2560 รวมถึงปีต่อ ๆ ไป 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน ซึ่งกำรขยำย
ธุรกิจไปในด้ำนพลังงำนทดแทนและธุรกิจอื่น ๆ ถือเป็นกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะขยำยกำรเจริญเติบโตและ

เสริมควำมแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับบริษัทฯ อีกทำงหนึ่ง 
ส่ิงที่ท้ำทำยควำมรู้ ควำมสำมำรถ วิสัยทัศน์ในด้ำนธุรกิจอื่น ๆ ที่ก ำลัง

จะมีขึ้นในอนำคตของทีมผู้บริหำรบริษัทได้เริ่มต้นอีกครั้ง ผมในฐำนะ
ผู้บริหำรคนหนึ่งพร้อมท่ีจะร่วมสร้ำงสรรค์ และพัฒนำเพื่อน ำพำธุรกิจให้
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ เติบโต และสร้ำงผลก ำไรตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่ำน ซึ่งผมขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนช่วยเป็นก ำลังใจให้กับทีมผู้บริหำร
บริษัท สำมำรถฝ่ำฟัน ปัญหำ อุปสรรค และน ำพำธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำและ

เติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 

                                             ขอบคุณครับ 
 
 
                                         
                                        นายวัลลภ สุขสวัสดิ์                        

      กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
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สารจากกรรมการผู้จัดการ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดปี 2559 คณะผู้บริหำรมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้มี
เสถียรภำพ ศักยภำพ และมีคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืน โดย ECF ได้มีกำรวำงแผนด้ำนกลยุทธ์กำรตลำด รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ ภำยในองค์กรอย่ำง
รอบคอบและระมัดระวัง นับเป็นอีกปีที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของทีมผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน  

แม้ว่ำปี 2559 จะเป็นอีกหนึ่งปีท่ีทุกภำคธุรกิจต่ำงได้รับผลกระทบ และอุปสรรครอบด้ำน ท้ังจำกปัญหำ
เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่มีเสถียรภำพ รวมถึงปัญหำภำยในประเทศท่ียังไม่เห็นสัญญำณกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังสำมำรถประคับประคองสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนได้เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,394.91 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกควำมพยำยำมและทุ่มเทของทุกคนใน
องค์กร ท้ังกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังกำรออกเดินทำงไปต่ำงประเทศเพื่อพบปะลูกค้ำ 
แสวงหำโอกำสและช่องทำงกำรน ำเสนอสินค้ำใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงกำรเติบโตให้
เพิ่มขึ้นจำกเดิมส ำหรับปีต่อ ๆ ไป 

และในปี 2560 เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน บริษัทฯ จะพัฒนำกำรตลำดเชิงรุก และเริ่มท่ี
จะก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน และธุรกิจค้ำปลีก อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ในส่วนของธุรกิจร้ำนค้ำ
ปลีก ร้ำน Can Do บริษัทฯ ยังมีแผนงำนกำรขยำยสำขำให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีแผนงำนที่จะขยำยไปสู่
กำรขำยแฟรนไชส์เป็นเป้ำหมำยต่อไป เพื่อช่วยสร้ำงควำมมั่นคง สร้ำงกำรพัฒนำ และสร้ำงรูปแบบธุรกิจของ 

ECF ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งจะช่วยต่อยอดด้ำนรำยได้
และควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจต่อไป 

ในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ด้วยดี
เสมอมำ และขอให้ค ำมั่นท่ีจะพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ และเป็นองค์กรแห่งกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ อีกท้ังยึดมั่นในกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนท่ีดี และประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนควำมสมดุลและควำมยั่งยืน 
 
                             นายอารกัษ์ สุขสวัสดิ์ 
 

 

                                กรรมการผู้จัดการ 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ 

1. พลเอกเทอดศักด์ิ  มารมย ์
ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ 

2. นายชาลี สุขสวัสดิ ์
รองประธำนกรรมกำรบรษิัท 

4. นายวัลลภ สุขสวัสดิ ์
กรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. นางวราภรณ ์สุขสวัสดิ ์
กรรมกำร 

7. นางสาวทพิวรรณ สุขสวัสดิ ์
กรรมกำร 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 

5. รศ.ทรงกลด จารุสมบัต ิ
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ 

6. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
กรรมกำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
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คณะกรรมการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายวัลลภ สขุสวัสดิ ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

 

นายชาลี สุขสวัสดิ์ 
        กรรมกำรบรหิำร 

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมกำรบริหำร 

 

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมกำรบริหำร 

 



 

10 | ห น้ า ที่

 

 

รายงานประจ าปี 2559

 
ผู้บริหาร 

 

 
จากซ้ายไปขวา 

1. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่               ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
2. นางสุภัค สุขสวัสดิ์                   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (สำขำ 1) 
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์       รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์                กรรมกำรผู้จัดกำร 
5. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์               ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (ส ำนักงำนใหญ่) 
6. นายราชา พจน์อริยะ                  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน ส ำนักงำนใหญ่ 

        7. นายอรรถพล ธนาพล              ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน สำขำ 1 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 
 

 
ชื่อบริษัทภำษำไทย : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อบริษัทภำษำอังกฤษ : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF) 
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท : วันที่ 12 ตุลำคม 2542 ในฐำนะบริษัทจ ำกัด 
  ต่อมำเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2555 บริษัทได้ด ำเนินกำรจด

ทะเบียนเพื่อแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชน
จ ำกัด และเปล่ียนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ำกัด (มหำชน) (ECF) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000449 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำย เฟอร์นิ เจอร์ไม้ปำร์ติ เคิลบอร์ด 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบใน
กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรผลิตและจ ำหน่ำยไม้ยำงพำรำแปร
รูปอบแห้ง กำรจัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนโชว์รูมสำขำ และ
กำรให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)  

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : 37/9 หมู่  10 ถนนบ้ ำนบึ ง  – แกลง ต ำบลทำง เกวียน        
อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 
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ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ 
สำขำที่ 1 : เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ต ำบลวังจันทร์ 

อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยส ำนักงำนแห่งนี้ใช้เป็น
โรงงำนผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ อีกแห่งหนึ่งของบริษัท 
รวมถึงสำยกำรผลิตในส่วนของโรงเล่ือยไม้ยำงพำรำแปรรูป
และอบแห้ง และผลิตกระดำษปิดผิวส ำหรับใช้ในกำรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ 

สำขำที่ 2 : เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี โดยส ำนักงำนแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป และโกดังเก็บสินค้ำ นอกจำกนี้บริษัทยังมีส ำนักงำนสำขำ
ที่จดทะเบียน ส ำหรับใช้เป็นโชว์รูมส ำหรับจัดแสดงและจ ำหน่ำย
สินค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 รวมทั้งส้ินอีก 13 แห่ง 

โทรศัพท์ : +66 38-886-372-4  
โทรสำร : +66 38-678-220 
Home Page : www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com   
ทุนที่เรียกช ำระแล้ว : 142,206,512.50 บำท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสองล้ำนสองแสนหกพัน

ห้ำร้อยสิบสองบำทห้ำสิบสตำงค์) จำกทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
195,000,000 บำท (หนึ่งร้อยเก้ำสิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) โดยใน
ส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรียกช ำระส่วนที่เหลือเป็นกำร
จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (ECF-W1) 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ : 0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์) 
 
บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื่อนำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ที่ตั้ง : เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน

รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 
10400 

โทรศัพท์ : +662-009-9000 
โทรสำร : +662-009-9991 
 

ผู้สอบบัญชี 
ชื่อผู้สอบบัญชี : นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
ที่ตั้ง : บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด อำคำรเจ้ำพระยำ

ทำวเวอร์ ห้อง 706 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 
แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศัพท์ : +662-630-7500 หรือ +662-714-8842-3 หรือ 0-2185-0342  
โทรสำร : +662-630-7506 หรือ +662-185-0225 

 

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.elegathai.com/
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
ชื่อที่ปรึกษำกฎหมำย : นำยฐำนันดร์ เจริญฤทธิ์ / นำยอ ำนำจ จ ำปำสำร 
ที่ตั้ง : ส ำนักกฎหมำยกฤตธรรม เลขที่ 9 ซอยอินทำมระ 7 ถนนสุทธิ

สำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
10400 

โทรศัพท์ : +662-279-3141  
 : +662-616-6384 
 
ส านักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท : นำงสำวสำริสำ ทองกิตติกุล 
ที่ตั้ง : เลขที่ 25/28 หมู ่ 12 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ 

จังหวัดปทมุธำนี 12150 
โทรศัพท์ : +66 2152-7301-4 ต่อ 212 
โทรสำร : +66 2152-7305 
อีเมล์ : ir@eastcoast.co.th 
 
ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่เตมิได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี “แบบ 56-1” 
ของบริษทัที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือที่เวบ็ไซตข์องบริษทั www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com 

 

  

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

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company 
Limited : ECF) (“บริษัท”) ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ในอันดับ 1 ใน 5 ของธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย ภำยใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คือ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น ำด้ำนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยควำมเป็นเลิศในกำร

บริหำรและจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล สู่ควำมพึงพอใจสูงสุด” 
พันธกิจ 
“เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภำพ และสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็น

ส ำคัญ โดยยึดนโยบำยกำรบริหำรงำนที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด” 
เป้ำหมำยระยะยำว 
บริษัทก ำหนดเป้ำหมำยระยะยำวโดยจะรักษำอัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำย และก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำนในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และตั้งเป้ำหมำยสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน
คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ภำยในระยะเวลำ 3 ปี 

 
บริษัทก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

ในกำรเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทยังสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตของ
ยอดขำยในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ทั้งในส่วนไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำให้เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำกำร
เติบโตส ำหรับปี 2559 เท่ำกับประมำณร้อยละ 2 แม้จะเป็นกำรเติบโตที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ก็ตำม เนื่องจำก
ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ โดยภำพรวมกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของประเทศมีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงจำกเดิมเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558 หรือมีอัตรำติดลบที่ร้อยละ 4.53 ปัจจัยจำกภำวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีควำมไม่แน่นอนถึงภำวะกำรเติบโตที่จะ
เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน รวมถึงปัจจัยหลำยๆ ด้ำนภำยในประเทศ 

ทั้งนี้ในส่วนของยอดขำยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจในส่วนของช่องทำง
กำรจัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนร้ำนค้ำส่ง ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อยทั่วประเทศ โดยชูตรำสินค้ำ Costa ขึ้นเจำะตลำดร้ำนค้ำส่ง
และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย ซึ่งท ำให้ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ภำยในประเทศ
ได้เติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.78 อย่ำงไรก็ตำมแม้ภำพรวมกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทจะลดลงร้อยละ 1.43 แต่
หำกพิจำรณำจำกฐำนลูกค้ำรำยใหญ่ในต่ำงประเทศ คือ กลุ่มลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่น บริษัทยังสำมำรถสร้ำงรำยได้จำก
กำรขำยได้เติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.33 ซึ่งสอดคล้องกับภำพรวมกำรส่งออกของประเทศที่มีกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไป
จ ำหน่ำยในประเทศญี่ปุ่นเติบโตที่ร้อยละ 2.53 ทั้งนี ้ด้วยควำมเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้ำที่ทำงบริษัทมีกำรติดต่อซื้อขำยกัน
มำเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี  

ส ำหรับช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกำรส่งออกสินค้ำไปจ ำหน่ำยในประเทศต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 
10 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลำง อินเดีย สหรัฐอเมริกำ ไต้หวัน จีน รวมถึงประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (AEC) ได้แก่ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ซึ่งหำกพิจำรณำเป็นรำยประเทศจะพบว่ำ มีบำงประเทศ
ที่อัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำยมีกำรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรส่งออกสินค้ำไปจ ำหน่ำยประเทศใหม่
ซึ่งจะต้องติดตำมผลของค ำส่ังซื้ออย่ำงต่อเนื่องว่ำจะสำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปยังประเทศนั้นๆ ให้เพิ่มขึ้นอีก
ได้หรือไม่ ทั้งนี้โดยภำพรวมกำรส่งออกของบริษัท ส ำหรับปี 2559 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.43 ซึ่งสำเหตุที่ส ำคัญ
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เกิดจำกกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงปรับตัวลดลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 
เน่ืองจำกมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูงส ำหรับลูกค้ำในกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง 

ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำในประเทศ ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ นับเป็นปีที่บริษัทมีกำรปรับกลยุทธ์กำรแข่งขันใหม่ โดย
เน้นเจำะกลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำปลีก และร้ำนค้ำส่งทั่วประเทศ ภำยในตรำสินค้ำ Costa ประกอบกับกำรเสริมทีมงำนด้ำน
กำรตลำดและกำรขำยให้เพิ่มขึ้น ท ำให้ช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับ
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยนี้เพิ่มขึ้นได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกอยู่ในช่วงเริ่มต้นดังนั้นปริมำณกำรขำยจะยังน้อย
เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรส่งออกและกำรจ ำหน่ำยผ่ำนตรำสินค้ำของบริษัท ซึ่งจะจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกค้ำประเภท 
ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  

หำกพิจำรณำจำกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ผ่ำนกลุ่มลูกค้ำประเภท ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ที่เป็นกำรส่ังซื้อโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ บริษัทสำมำรถสร้ำงอัตรำ
กำรเติบโตของยอดขำยได้อย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั โดยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตรำสินค้ำ
ต่ำงๆ ได้แก่ เฮ้ำส์แบรนด์ของเทสโก้ โลตัส ที่จ ำหน่ำยให้กับเทสโก้ โลตัส แบรนด์ Leaf จ ำหน่ำยให้กับโฮมโปร แบรนด์ 
Fur Direct จ ำหน่ำยผ่ำนบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จ ำหน่ำยผ่ำนเมกำโฮม แบรนด์ HASTA จ ำหน่ำยผ่ำนไทวัสดุ 
และแบรนด์ My Fur จ ำหน่ำยผ่ำนดู โฮม กำรผลิตสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กับแบรนด์วินเนอร์ (Winner) รวมถึงร้ำนค้ำปลีก
ดู โฮม โดยสำมำรถสร้ำงอัตรำกำรเติบโตส ำหรับกลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ได้ที่ร้อยละ 8 

ส ำหรับช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม ELEGA ซึง่เป็นช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ
ระดับกลำงถึงบนนั้น เน่ืองจำกบรรยำกำศควำมไม่เชื่อมั่นต่อกำรบริโภค และจับจ่ำยใช้สอยภำยในประเทศ ท ำให้รำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว มีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงประมำณร้อยละ 14 อย่ำงไรก็ตำมหำกภำวะควำมเชื่อมั่น
ด้ำนเศรษฐกิจ และบรรยำกำศกำรจับจ่ำยใช้สอยภำยในประเทศกลับมำฟื้นตัวดีอีกครั้ง โดยปกติแล้วช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำผ่ำนโชว์รูม ELEGA จะยังสำมำรถสร้ำงอัตรำกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
นอกจำกนี้ในภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“ECFH” 

หรือ “บริษัทย่อย”) ในฐำนะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับร้อยละ 75 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 
1. ธุรกิจร้ำนค้ำปลีก (Can Do) 

Can Do คือ รูปแบบร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยสินค้ำในรำคำ 100 เยน ทั้งร้ำน มีต้นก ำเนิดจำกประเทศญี่ปุ่น 
ก่อตั้งโดย Can Do CO.,LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มี
ส ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ในย่ำนชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่ำสุด Can Do มีสำขำทั่วญี่ปุ่นไม่ต่ ำกว่ำ 970 สำขำ และมีรำยได้ ไม่
ต่ ำกว่ำ 63,484 ล้ำนเยน  

ทำงบริษัทโดยคุณอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรผู้จัดกำร ได้มีควำมสนใจในธุรกิจร้ำนค้ำ 100 เยน ใน
ญี่ปุ่น จึงได้เริ่มส ำรวจธุรกิจประเภทนี้ทุกร้ำน ทุกแบรนด์ จนในที่สุดเกิดควำมประทับใจต่อร้ำน Can Do จึงเป็นที่มำของ
ควำมสนใจที่อยำกจะขอซื้อแฟรนไชส์เพื่อมำด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออยำกให้คนไทยได้ใช้สินค้ำคุณภำพดี
ภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ในรำคำที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้ำไปที่ส ำนักงำนใหญ่ของ Can Do ในที่สุดจึงเกิด
กำรตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน 

รูปแบบร้ำน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ำนค้ำน ำเข้ำสินค้ำคุณภำพดี ภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ขำย
สินค้ำทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท โดยมีสินค้ำให้เลือกซื้อนับหมื่นรำยกำร ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำเพื่อ
ควำมงำม ภำชนะบรรจุอำหำร อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์เครื่องเขียน งำนฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง 
ตระกร้ำใส่ของ สนิค้ำเทศกำล ฯลฯ  
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กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษำ แม่บ้ำน พ่อบ้ำน วัยท ำงำน  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 Can Do มีจ ำนวนสำขำทั้งสิ้น 6 สำขำ ได้แก่  

1. สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ขนำดพื้นที่ 175 ตรม. 
2. สำขำซีคอนสแควร์ ขนำดพื้นที่ 120 ตรม. 
3. เดอะพำซิโอ พำร์ค กำญจนำภิเษก ขนำดพื้นที่ 130 ตรม. 
4. สำขำโฮม โปร รัตนำธิเบศร์ ขนำดพื้นที่ 140 ตรม. 
5. สำขำโฮม โปร รำชพฤกษ์ ขนำดพื้นที่ 99 ตรม. 
6. สำขำอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บำงใหญ่ ขนำดพื้นที่ 195 ตรม. 

 
2. ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมัติ

กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทำงอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF 
Tornado”) เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยมีขนำด
ก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, 
Hyogo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 เยน และมีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ทั้งนี้
โครงกำรดังกล่ำวได้เริ่มกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 
2558 ซึ่ งกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ 

ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 ได้มี
มติที่ส ำคัญเกี่ยวกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่ด ำเนินกำรโดย ECF Tornado โดยทำงบริษัทได้พิจำรณำ
รับรองและให้สัตยำบัน ในกรณีที่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“ECFH”) ในฐำนะบริษัทย่อย ได้ขำยทรัพย์สินที่เข้ำ
ลงทุนในบริษัท อีซีเอฟ ทอร์นำโด เอนเนอร์จี จีเค (“ECF Tornado”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่  Capi ta l  Inc. โดย  
Capi ta l  Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526 เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำน
พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำนอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำท ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 
19 สิงหำคม 2559 โดยทรัพย์สินที่จ ำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิจำกภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำน
บำท ซึ่งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 5 รำย คิดเป็นก ำไรเมื่อ
เทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 ส ำหรับสำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำก
ผลก ำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี ส ำหรับ
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 20 ปี โดยภำยหลังกำรคืนเงินลงทุนและก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่
เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยำยน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จส้ินขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ 

ส ำหรับธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
คัดเลือกกำรลงทุนในโครงกำรอ่ืน ๆ ที่มีควำมน่ำสนใจทั้งโครงกำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ได้มีมติ
พิจำรณำอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล 
(Biomass Power Plant) โดยกำรเข้ำร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้ำร่วมประมูล
รับคัดเลือกและอนุญำตเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
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(กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำมแต่กรณีไป ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน (กกพ.) เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอนโยบำย
จำกภำครัฐถึงช่วงเวลำกำรเปิดเข้ำประมูลเพื่อเสนอขำยไฟฟ้ำ 

โดยมีรำยชื่อของบริษัทร่วมทุนทั้ง 5 บริษัท ดังนี ้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1) 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 2) 
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1)  
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี)  
5. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ) 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท 
ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทร่วมทุน ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1) 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1)  
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี)  
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ) 

  
แต่เน่ืองจำก 4 บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวไม่สำมำรถชนะกำรประมูลเพื่อเสนอเข้ำรับคัดเลือกเป็นผู้จ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ตำมประกำศรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียนด้วยวิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 ส ำหรับพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนใต้ และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 จึงมีมติ
อนุมัติกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทร่วมทุนทั้ง 4 บริษัทดังกล่ำว  รวมถึงยกเลิกมติอนุมัติกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เซฟ 
เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 2) จ ำกัด ด้วย เนื่องจำกมติดังกล่ำวไม่ได้ถูกน ำไปใช้ในกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่อย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 ในครำวเดียวกัน ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจ
ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิ จโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีว
มวล โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 10 ,000  
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100  บำท และมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดังรำยชื่อต่อไปนี้  

1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ในฐำนะบริษัทย่อยของบริษัท) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98 
2. นำยชำลี สุขสวัสด์ิ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
4. บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อิสดัสตรี้ จ ำกัด (มหำชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98 
5. นำยสมพล ธนำด ำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
6. นำยสมกิจ ธนำด ำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
ซึ่ง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 

2560 
 
ทั้งนี้ เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้ำงควำมชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ

ด้ำนพลังงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้มติพิจำรณำอนุมัติกำรจัด
กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ 
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จ ำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  โดยมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเข้ำลงทุนและด ำเนินธุรกิจด้ำน
พลังงำนทุกประเภท อำทิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พำว
เวอร์ จ ำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้งเปล่ียนชื่อผู้เข้ำ
ลงทุนในบริษัท บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด จำกเดิมคือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด แก้ไขเป็น บริษัท อีซี
เอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด 

 
ต่อมำ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติกำรเข้ำลงทุน

ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ำกัด (“โครงกำรฯ” หรือ “PWGE”) 
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ต ำบลยูคละ อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นปัจจุบันในสัดส่วนร้อยละ 50) เข้ำซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้ถือหุ้นของโครงกำร (ร้อยละ 
99.9999) คิดเป็นมูลค่ำเงินเข้ำลงทุนในโครงกำรครั้งนี้ไมเ่กิน 425,000,000 บำท(โดยคิดเป็นเงินลงทุนของ ECF-Power 
เท่ำกับ 141,652,500 บำท) ทั้งนี้คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 
2560 นี้ อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ PWGE โดย
บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด จะเข้ำลงทุนโดยวิธีกำรซื้อหุ้นสำมัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ PWGE 
และภำยหลังกำรเข้ำลงทุนในธุรกรรมดังกล่ำวเสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อย สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ 
จ ำกัด จะลดลงจำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 33.37 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุม่บริษัท 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัท อีซีเอฟ ทอรน์ำโด เอ็นเนอร์จี จีเค ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษทัเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ 
 

บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

75% 

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจด้านร้านค้าปลีก และ
ธุรกิจอื่นๆ ยกเว้นด้านพลังงาน  

 

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด 
เพ่ือเข้าลงทุนในธุรกิจด้าน

พลังงานทุกประเภท  

บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย

กระดาษปิดผิว 

99.99% 99.95% 

บริษัท อีซีเอฟ ทอร์นาโด เอ็นเนอร์จี จีเค*1 
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 

51% 

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
เพ่ือเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

49.98% 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัท วีวี 
เดคคอร์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95  

 
 กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) (ECF) ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์

จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กำรจัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจำกทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ และให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ำกัด (V V Décor) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ช ำระเต็มมูลค่ำ ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจด้ำนกำรตลำด (Trading) เพื่อเป็นผู้จ ำหน่ำยกระดำษปิดผิวให้กับลูกค้ำบำงรำยของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถแบ่งกลุ่มสินค้ำหลักได้ 5 ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์คือ 

1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย 
4. กระดำษปิดผิว  
5. ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง 

บริษัทมีรำยได้โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้ำ
ต่ำงประเทศ กำรผลิตและจ ำหน่ำยโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ 
ให้กับลูกค้ำในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำในประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทส
โก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกำ โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) วิน
เนอร์ (Winner) และ ดู โฮม (Do Home)  

ส ำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศจะเป็นกำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อให้กับบริษัทผู้จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้ำนค้ำปลีกรำยใหญ่ (Modern Trade) หลำยรำยในประเทศญี่ปุ่น โดยหำกพิจำรณำจำกโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย
ทั้งหมดของบริษัท จะพบว่ำ ในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนกำรขำยให้กับลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่นประมำณร้อยละ 50 ของ
รำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด  
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ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนรำยได้ที่รองลงมำคือ รำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศ โดยตรำสินค้ำที่ทำงบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยให้กับกลุ่มร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตรำสินค้ำที่เป็นของบริษัทเอง 
ได้แก่ “Fur Direct” “Leaf” “a7” “Hasta” และ “My Fur” โดยเป็นตรำสินค้ำที่ทำงบริษัทผลิตและจ ำหน่ำยให้กับ บิ๊ก
ซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกำ โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) และดู โฮม (Do Home) 
ตำมล ำดับ ส่วนกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และ วินเนอร์ (Winner) จะเป็นกำรผลิต
โดยใช้ตรำสินค้ำของเทสโก้ โลตัส และวินเนอร์ ตำมล ำดับ 

ส ำหรับตรำสินค้ำ “ELEGA” จะเป็นตรำสินค้ำที่บริษัทใช้ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่ผลิตจำก
ไม้จริงภำยในโชว์รูมสำขำเพื่อแสดงสินค้ำและจ ำหน่ำยเฉพำะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่ทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และ
เฟอร์นเิจอร์ทั้งส่วนที่สั่งซื้อจำกภำยในประเทศและส่วนที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจำกไม้จริง ซึ่งโชว์รูมจะ
ตั้งอยู่ในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมีจ ำนวนโชว์รูม ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 13 สำขำ และ 3 สำขำ ตำมล ำดับ นอกจำกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว 
บริษัทยังมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ 
ภำยใต้ตรำสินค้ำ “Costa” เพื่อใช้เป็นตรำสินค้ำส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผ่ำนทำง Dealer โดยนับตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่ำนมำ 
บริษัทได้เริ่มต้นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.elegathai.com โดยได้เริ่มต้นกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ช่องทำงดังกล่ำว ตั้งแต่ช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 เป็นต้นมำ โดยใช้ตรำสินค้ำ “My Fur” 

ส ำหรับ ตรำสินค้ำ “Finna House” ที่ได้เปิดตัวไปช่วงปี 2558 นั้น ตรำสินค้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อจ ำหน่ำย
สินค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นภำยใต้ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนจำก Disney ในฐำนะที่บริษัทเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ 
และได้รับสิทธิ์ในกำรใช้ลำยกำร์ตูนจำก Disney เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียง
ผู้ได้รับสิทธิ์รำยเดียวในประเทศไทย ปัจจุบัน Finna House มีโชว์รูม 2 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำของ โฮมโปร มำร์เก็ต
วิลเลจ สุวรรณภูมิ 1 สำขำ และ เดอะ วอล์ค (The Walk) รำชพฤกษ์ 1 สำขำ  
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ตราสินค้าของบริษัท 
 

ตราสินค้าที่ รูปแบบ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ELEGA  

(เอลลีก้า) 

 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั้งส่วนทีบ่ริษัท
เป็นผู้ผลิตเองและส่วนที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดย

จ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รมู ELEGA 

Finna House 
(ฟินน่าเฮ้าส์) 

 
 
 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นภำยใต้
ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนจำก Disney โดยจ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม 

Finna House 

Fur Direct  
(เฟอร์ ไดเร็ค) 

 
 
 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ บิ๊กซี (Big C) 

Leaf  
(ลีพ) 

 
 

 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ โฮมโปร (Home Pro) 

a7 
(เอ เซเว่น) 

 
 

 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ เมกำ โฮม (Mega Home) 

Hasta 
(ฮาสต้า) 

 

 
 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ ไทวัสด ุ(Thai Wasadu) 

Costa 
(คอสต้า) 

 
 
 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้ำนค้ำส่ง 
และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ 

My Fur 
(มายเฟอร์) 

 
 
 

ใช้ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำน ดู โฮม (Do 
Home) และช่องทำงออนไลน์ www.elegathai.com  

 

http://www.elegathai.com/
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โชว์รูม “ELEGA”  

 
ปัจจบุันโชว์รูม ELEGA ต้ังอยู่บนพื้นที่เชา่ภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 13 สาขา และโฮมโปร 3 สาขา 

 
- ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำภำยในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วยสำขำบำงนำ 

รัตนำธิเบศร์ รังสิต พัทยำ บำงใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ รำชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ นครรำชสีมำ หำดใหญ่ 
สุรำษฏร์ธำนี ระยอง ทั้งหมด 13 สำขำ  

- ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำภำยในโฮม โปร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วยสำขำฉะเชิงเทรำ สำขำ
ชัยพฤกษ์ และสำขำนครรำชสีมำ ทั้งหมด 3 สำขำ 
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โชว์รูม “Finna House”  

 
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีโชว์รูม “Finna House” รวมทั้งส้ิน 2 สำขำ ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำของ โฮมโปร 

มำร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 1 สำขำ และ เดอะ วอล์ค (The Walk) รำชพฤกษ์ 1 สำขำ  
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แก้ไขสีหวั มันกลืน เปล่ียน font รายงานประจ าปี 2559 

 
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com 

 

http://www.elegathai.com/
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ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น

อยู่ร้อยละ 75  
 

 กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก : ร้าน Can Do 

 
Can Do คือ รูปแบบร้ำนค้ำที่ขำยสินค้ำในรำคำเดียว (รำคำ 100 เยน) ทั้งร้ำน ที่มีต้นก ำเนิดจำกประเทศ

ญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย Can Do CO.,LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) 
มีส ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ในย่ำนชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่ำสุด Can Do มีสำขำทั่วญี่ปุ่นไม่ต่ ำกว่ำ 970 สำขำ และมี
รำยได้ ไม่ต่ ำกว่ำ 63,484 ล้ำนเยน  

ทำง บรษิัท อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) หรือ ECF โดยคุณอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรผู้จัดกำร ไดม้ี
ควำมสนใจในธุรกิจร้ำนค้ำ 100 เยน ในญี่ปุ่น จึงได้เริ่มส ำรวจธุรกิจประเภทนี้ทุกร้ำน ทุกแบรนด์ จนในที่สุดเกิดควำม
ประทับใจต่อร้ำน Can Do จึงเปน็ที่มำของควำมสนใจที่อยำกจะขอซ้ือแฟรนไชส์เพื่อมำด ำเนินธรุกิจในประเทศไทย เพื่อ
อยำกใหค้นไทยไดใ้ช้สินค้ำคุณภำพดีภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ในรำคำที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได ้ จึงได้ติดต่อเข้ำไปที่
ส ำนักงำนใหญข่อง Can Do ในที่สุดจึงเกิดกำรตัดสินใจร่วมธุรกจิกัน 

รูปแบบร้ำน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ำนค้ำน ำเข้ำสินค้ำคณุภำพดี ภำยใตแ้บรนด์ญี่ปุ่น จ ำหน่ำยสินค้ำทั้ง
ร้ำนในรำคำ 60 บำท น ำเสนอสินค้ำให้เลือกซื้อนับหมื่นรำยกำร ครอบคลุมตั้งแตข่องใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำเพื่อควำมงำม 
ภำชนะบรรจุอำหำร อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์เคร่ืองเขียน งำนฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้ำใส่ของ 
สินค้ำเทศกำล ฯลฯ  

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวยัรุ่น นักศึกษำ แม่บำ้น พ่อบ้ำน วัยท ำงำน  
ปัจจุบัน Can Do มีสำขำที่เปิดให้บริกำรทั้งส้ิน 6 สำขำ ได้แก่ 
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1. สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ขนำดพื้นที่ 175 ตรม. 

2. สำขำซีคอนสแควร์ ขนำดพื้นที่ 120 ตรม. 

3. เดอะพำซิโอ พำร์ค กำญจนำภิเษก ขนำดพื้นที่ 130 ตรม.  

4. สำขำโฮม โปร รัตนำธิเบศร์ ขนำดพื้นที่ 140 ตรม. 

5. สำขำโฮม โปร รำชพฤกษ์ ขนำดพื้นที่ 99 ตรม. 

6. สำขำอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บำงใหญ่ ขนำดพื้นที่ 195 ตรม. 

นอกจำกนี้ยังตั้งเป้ำหมำยกำรขยำยสำขำภำยในปี 2560 ไว้ที่จ ำนวนสำขำทั้งหมดไม่ต่ ำกว่ำ 12 สำขำ  
 

Can Do – 100 Yen shop style 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111 
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 กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 

 
 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm) 

 
จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติพิจำรณำ

อนุมัติกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทำงอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF 

Tornado”) พื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์  โดย

มีขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งโครงกำรตั้งอยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, 

Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 เยน หรือประมำณ 27,690 บำท (อ้ำงอิง

อัตรำแลกเปล่ียนเท่ำกับ 27.69 บำทต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งเป็น

วันที่แจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือ

หุ้นอยู่ร้อยละ 51.00 จะเป็นผู้เข้ำถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นมูลค่ำ

เงินที่ ใช้ลงทุนในโครงกำร ประมำณ 106,617,000 เยน หรือประมำณ 29.52 ล้ำนบำท เพื่อช่วยสร้ำงกำรเจริญเติบโต

ให้กับบริษัท และกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แห่งนี้ ได้เริ่ม

ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2558  

ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 ได้มีมติที่ส ำคัญ
เกี่ยวกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่ด ำเนินกำรโดย ECF Tornado โดยทำงบริษัทได้พิจำรณำรับรอง
และให้สัตยำบัน ในกรณีที่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“ECFH”) ในฐำนะบริษัทย่อย ได้ขำยทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนใน 
ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 
2526 เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำนอ่ืน ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดย
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำท ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 ทรัพย์สินที่จ ำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิจำก
ภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งส้ิน 5 รำย คิดเป็นก ำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 ส ำหรับสำเหตุที่
ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลก ำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทนจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 20 ปี โดยภำยหลังกำรคืนเงินลงทุนและ
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินให้กับผู้ ถือหุ้นเป็นที่ เรียบร้อยในวนัที่ 29 กันยำยน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado 
ได้เสร็จ ส้ินขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ 
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์– ECF Tornado Energy, เมืองฮิเมจิ ประเทศญีปุ่่น 
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 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant) 

 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  7/2558 ได้มีมติพิจำรณำอนุมัติให้

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power 
Plant) โดยกำรเข้ำร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้ำร่วมประมูลรับคัดเลือกและ
อนุญำตเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำมแต่กรณีไป ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
(กกพ.) เรื ่องหลักเกณฑ์กำรรับซื ้อไฟฟ้ำจำกผู ้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ซึ ่ ง ขณะนี ้อ ยู ่ ร ะหว่ำ ง รอ
นโยบำยจำกภำครัฐถึงช่วงเวลำกำรเปิดเข้ำประมูลเพื่อเสนอขำยไฟฟ้ำ 

โดยมีรำยชื่อของบริษัทร่วมทุนทั้ง 5 บริษัท ดังนี้ 
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1) 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 2) 
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1)  
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี)  
5. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ) 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท
ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทร่วมทุน ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00  
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 

แต่เนื่องจำก 4 บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวไม่สำมำรถชนะกำรประมูลเพื่อเสนอเข้ำรับคัดเลือกเป็นผู้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ตำมประกำศรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน
ด้วยวิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 ส ำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้ 
และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 จึงมีมติอนุมัติกำรจด
ทะเบียนเลิกบริษัทร่วมทุนทั้ง 4 บริษัทดังกล่ำว  รวมถึงยกเลิกมติอนุมัติกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี 
กรุ๊ป (นรำธิวำส 2) จ ำกัด ด้วย เน่ืองจำกมติดังกล่ำวไม่ได้ถูกน ำไปใช้ในกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่อย่ำงใด 

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 ในครำวเดียวกัน ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้ นเพื่อเข้ำลงทุนใน
ธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ชีวมวล โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 10,000 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท และมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ECFH) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98 
2. นำยชำลี สุขสวัสด์ิ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
4. บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จ ำกัด (มหำชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98 
5. นำยสมพล ธนำด ำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
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6. นำยสมกิจ ธนำด ำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
ซึ่ง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560 

 
ทั้งนี้ เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้ำงควำมชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำน

พลังงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้มติพิจำรณำอนุมัติกำรจัดกลุ่ม
บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ 
จ ำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  โดยมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเข้ำลงทุนและด ำเนิน
ธุรกิจด้ำนพลังงำนทุกประเภท อำทิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท 
อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้ง
เปล่ียนชื่อผู้เข้ำลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด จำกเดิมคือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด แก้ไขเป็น 
บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด 

 
ต่อมำ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติ

อนุมัต ิกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ำกัด 
(“โครงกำร” หรือ “PWGE”)  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ต ำบลยูคละ อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดก ำลังกำรผลิต
ติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทเป็นผู้เข้ำ
ลงทุน ทั้งนี้คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 นี ้ 

 
 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop Power Plant) 

 
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เข้ำลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด ำเนิน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“GUNKUL”) โดยมี
ขอบเขตของควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท และ GUNKUL ดังนี ้

บริษัทและ GUNKUL จะร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นเพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงกำรในสัดส่วนร้อยละ 74.99 
: 25.01 ตำมล ำดับ 

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนกำรจัดหำสิทธิในกำรเช่ำ และ/หรือสิทธิในกำรใช้พื้นที่หลังคำเพื่อติดตั้งแผงโซ
ล่ำเซลล์ส ำหรับประกอบกำรยื่นเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำ กำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดหำแหล่งเงินทุน และ GUNKUL 
จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของกำรบริกำรจัดหำอุปกรณ์ กำรจัดซื้อและกำรก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำเพื่อให้โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อตกลงของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) 
รวมถึงเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนทั้งสองฝ่ำยมีหน้ำที่ยื่นขอรับอนุญำต
เป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) ตำมแต่กรณีต่อไป 

ในเบื้องต้นบริษัทสำมำรถจัดหำพื้นที่หลังคำส ำหรับรองรับก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำได้ประมำณ 10 เมกะวัตต์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปบริษัทและ GUNKUL จะต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับอนุญำตเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำ
ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) เป็นล ำดับต่อไป  

ดังนั้น ขณะนี้ในส่วนของแผนงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำจึงอยู่ระหว่ำง รอ
ควำมชัดเจนจำกภำครัฐบำลในกำรออกประกำศหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำอย่ำงเป็น
ทำงกำรต่อไป  
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรจัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่ส่ังซื้อจำกทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ และให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 

 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงล ำดับตำมกำรเริ่มต้นกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเริ่มแรกบริษัทได้เปิดกำรด ำเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยำงพำรำ ซึ่งในส่วน
กระบวนกำรผลิตจะเป็นกำรน ำท่อนไม้ยำงพำรำเพื่อน ำมำอบแห้งและแปรรูปเป็นไม้ยำงพำรำแผ่นเพื่อพร้อมใช้เป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยำงพำรำแผ่นจะถูกส่งต่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของ
บริษัท และในบำงส่วนจะเป็นกำรจ ำหน่ำยให้กับโรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์และบุคคลภำยนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์นิเจอร์
ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจเป็นรำยได้หลักให้แก่บริษัทนั้น ในส่วน
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตคือ ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด จะเป็นกำรส่ังซื้อจำกบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมด 
โดยไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดที่ส่ังซื้อเข้ำมำ จะถูกน ำมำปิดผิวด้วยกระดำษปิดผิว ซึ่งกระดำษปิดผิวที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
ทั้งหมด ทำงบริษัทจะเป็นผู้ผลิตขึ้นเองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน ำมำใช้ในกำรผลิตภำยในบริษัท และมีบำงส่วนที่จ ำหน่ำย
ให้กับบุคคลภำยนอก เมื่อได้ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวพร้อมใช้งำนแล้วจะถูกส่งต่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปำร์ติเคิลบอร์ดต่อไป นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรประกอบธุรกิจบริษัทยังมีส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองและบำงส่วนน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูม ELEGA ของบริษัทรวม 16 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในขณะนี้ด้วย  

 
รำยละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 

 
1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง 

ไม้ยำงพำรำเป็นไม้ที่มีคุณภำพทำงกำยภำพหลำยประกำรใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลำยที่สวยงำม สำมำรถ
น ำมำย้อมสีได้ เน้ือไม้ง่ำยต่อกำรตกแต่ง น้ ำหนักเบำ ทั้งมีรำคำย่อมเยำกว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบด้ำนคุณสมบัติอันโดดเด่นหลำยประกำรเช่นนี้ ไม้ยำงพำรำจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้แพร่หลำย
ทั่วโลก ในเวลำอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ไม้สักขำว (White Teak )” โดยไม้ยำงพำรำที่น ำมำใช้ในอุตสำหกรรมไม้ใน
ปัจจุบันนี้ ส่วนมำกมำจำกสวนยำงพำรำในลักษณะของไม้ปลูกขึน้มำใหมไ่มไ่ด้เป็นลักษณะของไมท้ี่ขึน้เองตำมธรรมชำต ิ
โดยไม้ที่จะถูกน ำมำใช้งำนโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอำยุมำก ให้ผลผลิตน้ ำยำงต่ ำ ไม่คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ ในกำรกรีด
เอำน้ ำยำงอีกต่อไป จึงจ ำเป็นต้องโค่นออก แล้วปลูกทดแทนใหม่ ตำมวงจรธรรมชำติในกำรประกอบอำชีพของเกษตรกร
ท ำสวนยำงพำรำ ตำมระเบียบของส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง เกษตรกรเจ้ำของสวนยำงจะต้องยื่นขอ
อนุญำตตัดโค่นและได้รับกำรอนุญำตจำกกองทุนสวนยำง หรืออำจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ปลูกนำนเช่นกัน ก่อนจะตัดและน ำมำเข้ำกระบวนกำรแปรรูป โดยกระบวนกำรน ำไม้ท่อนซุงยำงพำรำเข้ำโรงเล่ือยเพื่อ
เล่ือยให้เป็นชิ้นตำมขนำดที่ต้องกำรแล้วน ำไปอัดน้ ำยำถนอมเนื้อไม้ที่ใช้ในลักษณะของสำรละลำยน้ ำ ท ำให้มีน้ ำในเนื้อ
ไม้มำก จึงจ ำเป็นต้องปรับควำมชื้นในเนื้อไม้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับสภำวะอำกำศ ด้วยกำรอบเพื่อให้ไม้คงรูป ไม่เกิด
ปัญหำกำรยืดหรือหดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปัญหำกำรแตกที่ผิวและภำยในเนื้อไม้ (Cracking) กำรแตกตำมหัวไม้ 
(Splitting) กำรบิดงอ (Warping) ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลิตภัณฑ์ กำรลดควำมชื้นในเนื้อไม้ ยังช่วยลดโอกำสใน
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กำรเจริญเติบโตของเชื้อรำ ดังนั้นไม้ยำงพำรำแปรรูปจะต้องมีระดับควำมชื้นที่เหมำะสมอยู่ในเกณฑ์มำต รฐำนจึงจะ
สำมำรถน ำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ 

ไม้ยำงพำรำแปรรูปเป็นวัตถุดิบส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ซึ่งทำงบริษัทมีกระบวนกำร
ผลิตในกำรแปรรูปไม้อย่ำงครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำต่อไป  

เริ่มต้นจำกกำรรับซื้อไม้ยำงพำรำท่อน เพื่อน ำมำแปรรูปโดยกำรเล่ือยก่อนน ำไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวำง
แผนกำรรับซื้อไม้ยำงพำรำในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อป้องกันปัญหำกำรขำดแคลนไม้ยำงพำรำที่อำจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหำ
ดังกล่ำวจะส่งผลต่อปัญหำกำรติดขัดในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเป็นล ำดับต่อไป 

ในกระบวนกำรผลิตไม้ยำงพำรำแปรรูปนั้น มีกระบวนกำรซับซ้อนซ่ึงต้องอำศัยประสบกำรณ์ และทักษะใน
กำรผลิตเป็นอย่ำงดี โดยบริษัทมีกระบวนกำรครบวงจร ตั้งแต่กระบวนกำรเล่ือยเพื่อแปรรูปไม้ซุง กระบวนกำรอัดน้ ำยำ
เพื่อป้องกันมอดและปลวก ด้วยถังอัดน้ ำยำควำมดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนกำรอบ นอกเหนือจำกนั้นแล้ว
ยังต้องอำศัยควำมช ำนำญของแรงงำนในกระบวนกำรแปรรูปไม้ยำงพำรำดังกล่ำวตั้งแต่กระบวนกำรเล่ือยซอยไม้ ที่
แตกต่ำงจำกกำรเล่ือยไม้ท่อนตรงทั่วไป เนื่องจำกท่อนไม้ยำงพำรำมีรูปร่ำงไม่แน่นอน มักมีควำมโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน 
รวมถึงมีตำและต ำหนิบนท่อนไม้มำก จึงยังไม่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรตัดซอยไม้โดยอัตโนมัติได้ปัจจุบัน  

ไม้ยำงพำรำแปรรูปที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 95 จะถูกน ำส่ง
เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของบริษัท และบำงส่วนจะถูกส่งขำยให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้ำที่
เป็นกลุ่มโรงงำนขนำดเล็กที่เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำต่อไป 

 
ภาพท่อนไมย้างพารา และไมย้างพาราแปรรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มคีวำมคงทนแข็งแรง เน่ืองจำกผลิตจำกไม้ยำงพำรำซึ่งเปน็ไม้

จริง โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ ไม้ยำงพำรำและไม้ประกอบอื่น ๆ คิดเป็นส่วนประกอบประมำณร้อยละ 35 
ของโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ โดยสัดส่วนดังกล่ำวจะเปล่ียนแปลงไปตำมรำคำไม้ยำงพำรำใน
ท้องตลำดด้วย 

ด้วยควำมคงทน แข็งแรง มีลวดลำยที่สวยงำม สำมำรถย้อมสี และตกแต่งได้ง่ำย คุณสมบัติเหมำะกับกำร
ใช้งำนที่ต้องกำรควำมทนทำนต่อส่ิงแวดล้อมหรือกำรใช้งำนภำยนอกอำคำร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำจึงเป็นที่นิยมในผู้ที่
ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีควำมคงทน แข็งแรง หรือกลุ่มผู้ที่มีที่อยู่อำศัยในสภำพอำกำศที่แปรปรวนอำจก่อให้เกิดควำม
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ร้อนหรือควำมชื้นสูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำจะมีรำคำสูงกว่ำ 
เน่ืองจำกรำคำวัตถุดิบ ควำมนิยมในกำรใช้เฟอร์นิเจอร์จำกไม้จริง ดังนั้นกระแสควำมนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำจึง
กระจุกตัวเฉพำะกลุ่มผู้นิยม ไม่ได้เป็นที่แพร่หลำยในกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ดังกล่ำวค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมของคุณสมบัติกำรใชง้ำนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ควำมสวยงำม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติกำร
ใช้งำนทดแทนกันได้อย่ำงเหมำะสม 

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้ำทั้งหมด 3 หมวด ดังนี้ 
 

หมวด
สินค้าที ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์

1 ชุดโต๊ะรบัประทำนอำหำร (Dining Table) 

2 ชุดโต๊ะรบัแขกและโซฟำ (Living Room) 

3 ชุดห้องนอน (Bedroom) 

 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  
1. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทำนอำหำร (Dining Set)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

36 | ห น้ า ที่

 

 

รายงานประจ าปี 2559

ภาพตวัอย่างผลิตภัณฑ์เฟอรนิ์เจอร์ไม้ยางพารา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟำ (Living Room) 
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3. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bedroom) 
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สินค้ำในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไมย้ำงพำรำ ทำงบรษิัทจะผลิตและจ ำหน่ำยให้กบัลูกค้ำโดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
1. กำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำหลักคือ ผู้

จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ และร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น 
2. กำรผลิตและจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในประเทศ โดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัทคือ “Leaf” เพื่อวำงจ ำหน่ำย

ภำยในโฮม โปร (Home Pro) 
3. กำรจ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูมบนพื้นที่เช่ำภำยในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร 

(Home Pro) รวม 16 สำขำ ภำยใต้ชื่อตรำสินค้ำของบริษัทคือ “ELEGA” 
 

3. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดเป็นเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ ไม้ปำร์ติเคิล

บอร์ด คิดเป็นส่วนประกอบประมำณร้อยละ 50 ของโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด รองลงมำ
คือ กระดำษปิดผิว (ฟอยล์) ประมำณร้อยละ 10 

ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกไม้ยำงพำรำเป็นหลัก โดยจะน ำไม้ยำงพำรำ และไม้ประเภท
อื่น ๆ มำบดให้เป็นชิ้นขนำดเล็ก แล้วน ำมำอัดติดกันโดยใช้สำรยึดเกำะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็น
ตัวเชื่อมโครงสร้ำงของแผ่นปำร์ติเคิล ชั้นบนและชั้นล่ำงจะเป็นชิ้นไม้ละเอียด ส่วนชั้นกลำงจะเป็นชิ้นไม้หยำบ ท ำให้
แผ่นปำร์ติเคิลไม่เหมำะกับกำรยึดติดด้วยตะปู และไม่สำมำรถตกแต่งขอบหรือท ำล้ินร่องบนผิวได้ โดยทั่วไปแผ่นปำร์
ติเคิลจะมีควำมกว้ำงยำว 4 x 8 ฟุต และมีควำมหนำตั้งแต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร  

 
ภาพไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ปำร์ติเคิลบอร์ดนั้นจัดเป็นไม้ที่มีน้ ำหนักเบำที่สุดในบรรดำไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งควำมแข็งแรงจะน้อยกว่ำไม้เอ็มดี

เอฟ และไม้เน้ือแข็งทั่วไป นอกจำกนี้ตัวเนื้อไม้จะมีกำรขยำยตัวได้ง่ำยเมื่อโดนควำมชื้น อย่ำงไรก็ตำมปำร์ติเคิลบอร์ด
นิยมน ำมำใช้ในงำนไม้ที่ใช้ภำยในตัวอำคำร แทนที่งำนภำยนอกอำคำรที่มีควำมชื้นสูง และปัจจุบันนิยมน ำมำผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เน่ืองจำกมีน้ ำหนักเบำ สำมำรถประกอบและเคล่ือนย้ำยได้ง่ำย รำคำย่อมเยำ และที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง
คือ ปำร์ติเคิลบอร์ดถูกน ำมำทดแทนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนื้อแข็งจำกธรรมชำติซึ่งถูกตัดโค่นจำกไม้ในป่ำจึงไม่
เป็นกำรส่งเสริมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัตถุดิบประเภทไม้เน้ือแข็งในปัจจุบัน จึงเป็นวัตถุดิบที่หำไม้ยำกมำก  

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดมีกระบวนกำรผลิตที่ง่ำยกว่ำ เน่ืองจำกกระบวนกำรผลิตโดยส่วนใหญจ่ะผ่ำนกำร
ท ำงำนของเครื่องจักร ประกอบกับไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดมีน้ ำหนักเบำ จึงมีระยะเวลำในกระบวนกำรผลิตที่ส้ัน ใช้ชั่วโมง
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แรงงำนน้อยกว่ำ เมื่อเทียบกับกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้เนื้อแข็ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่ำวมำส่งผลให้กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์
จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำกว่ำ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทำงด้ำนต้นทุนที่ส ำคัญ 

โดยหำกจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เน้ือแข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่ำน
กระบวนกำร เล่ือย อัดน้ ำยำ อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือบไม้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้แรงงำนในกำรผลิตเป็นจ ำนวน
มำก เพื่อให้ได้งำนที่มีควำมปรำณีตและต้องใช้ระยะเวลำมำกในแต่ละขั้นตอนกำรผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มก ำลังกำรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด โดยกำรเพิ่มเครื่องจักรที่มีควำมทันสมัยในรูปแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi - Automatic 
Machine) ในกำรผลิตเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำน เพิ่มประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรผลิตให้มำกขึ้นกว่ำเดิม  

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้ำทั้งหมด 7 หมวด โดยในแต่ละหมวด
จะมีรุ่นของสินค้ำแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 
หมวดสินค้าที ่ ประเภทผลิตภัณฑ ์

1. ชั้นวำงของเอนกประสงค์ 
2. ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์ 
3. ตู้เส้ือผ้ำ 
4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท ำงำน 
5. ชั้นวำงทีวี 
6. ตู้ส ำหรับใส่รองเท้ำ 
7 โต๊ะเครื่องแป้ง เตียง 

 

  



 

40 | ห น้ า ที่

 

 

รายงานประจ าปี 2559

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด  
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สินค้ำในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ทำงบริษัทจะผลิตและจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
1. กำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำหลักคือ ผู้

จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ และร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น 
2. กำรผลิตและจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในประเทศ โดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัทคือ “Fur Direct” “Leaf” “a7” 

“Hasta” และ “My Fur” เพื่อวำงจ ำหน่ำยภำยใน บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกำ โฮม (Mega 
Home) ไทวัสดุ และ ดู โฮม ตำมล ำดับ 

3. กำรผลิตและจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูม “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภำยใต้ลิขสิทธิ์ลำย
กำร์ตูนจำกดิสนีย์ 

 
4. เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผา่นโชว์รูม 

 
บริษัทด ำเนินธุรกิจในกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์อย่ำงครบวงจร โดยบริษัทเองมีตรำสินค้ำที่ใช้

ในกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนทำงโชว์รูมที่เป็นพื้นที่เช่ำภำยใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮ
มโปร (Home Pro) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีพื้นที่เช่ำภำยใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ และ โฮมโปร เพื่อใช้
เป็นโชว์รูมทั้งหมดรวม 16 สำขำ ใช้ชื่อตรำสินค้ำที่จ ำหน่ำยว่ำ “ELEGA” โดยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนทำง
โชว์รูม จะเป็นสินค้ำประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่ผลิตโดยบริษัท และเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่เป็นไม้จริงที่ซื้อมำเพื่อ
จ ำหน่ำยจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้ำแบ่งออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ 

 
1. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทำนอำหำร (Dining Set)  
2. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขก (Living Room) 
3. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room) 
 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูมจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง ได้แก่ กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ นอกจำกนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมำเพื่อจ ำหน่ำยจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยเฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยในโชว์รูมโดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจำกไม้จริง แบ่งออกเป็นสัดส่วนของสินค้ำที่
ทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และสัดส่วนสินค้ำที่ซื้อมำเพื่อจ ำหน่ำยโดยประมำณร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ตำมล ำดับ 

 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายภายในโชว์รูม  
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายภายในโชว์รูม (ต่อ)  
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เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เปิดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจ ำหน่ำย

เฟอร์นิเจอร์ภำยใต้ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนดิสนีย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูมทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตเองทั้งส้ิน 
สินค้ำที่จ ำหน่ำยครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชุดเตียง ตู้เส้ือผ้ำ ตู้ข้ำงเตียง 
2. ผลิตภัณฑ์โซฟำน่ังเล่น 
3. ผลิตภัณฑ์ตู้เอนกประสงค์ 
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป อำทิ ที่แขวนเส้ือ ชั้นติดผนัง กระจก เป็นต้น  

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายภายในโชว์รูม FINNA HOUSE  
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายภายในโชว์รูม FINNA HOUSE (ต่อ) 
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5. กระดาษปิดผวิ  
 
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษปิดผิว ส ำหรับใช้ในกำรปิดผิวไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มควำม

สวยงำมและพร้อมส ำหรับใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดำษ มีข้อดีที่ควำมสวยงำม สำมำรถ
ดีไซน์ลวดลำยได้ตำมต้องกำร เช่น กำรดีไซน์ให้มีลวดลำยเหมือนไม้จริงซึ่งสำมำรถท ำได้สวยงำมและเหมือนจริง และ
ลวดลำยกำร์ตูน ลำยกรำฟฟิก ตำมแบบที่สำมำรถก ำหนดได้ ซึ่งกระดำษปิดผิวลวดลำยเหมือนไม้จริงเหมำะกับกำรผลิต
ไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งถึงแม้จะมีข้อเสียในกำรทนทำนต่อควำมชื้นได้น้อย แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติกำรใช้งำนบำง
ประเภทที่ไม่ต้องกำรควำมคงทนเป็นหลัก ท ำให้กระดำษปิดผิวได้รับควำมนิยม ด้วยกระบวนกำรผลิตที่ง่ำย ไม่ซับซ้อน 
และมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำ ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดสำมำรถก ำหนดรำคำขำยที่ได้เปรียบกว่ำเมื่อเทียบกับ
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั่วไป 

ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสั่งซื้อจำกผู้ผลิตทั้งหมด จะต้องน ำมำผ่ำนกระบวนกำรปิดผิวภำยในโรงงำนของ
บริษัททั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนกำรในผลิต เมื่อเทียบกับกำรส่ังซื้อกระดำษปิดผิวจำกภำยนอก ซึ่งนอกจำกกำรใช้งำน
ภำยในกระบวนกำรผลิตของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีกำรจ ำหน่ำยให้กับบุคคลภำยนอกเองโดยตรง และบำงส่วนเป็นกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนทำงบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ำกัด ( V V – Décor) ที่
บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่ำว โดย
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ V V – Décor คือ กำรเป็นผู้จ ำหน่ำยกระดำษปิดผิว 
(Trading) ให้กับลูกค้ำบำงรำยของบริษัท โดยสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยกระดำษปิดผิว
ให้กับบุคคลภำยนอก ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 40 ของปริมำณ
กระดำษปิดผิวที่ผลิตได้ทั้งหมด 

 
ตัวอย่างกระดาษปิดผิวที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย  

 

 
 

ทั้งนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตำมที่ได้กล่ำวมำทั้งหมด จะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 99.50 ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่ำว มีลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด แต่อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) 
ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และต่อมำเมื่อเดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้
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ด ำเนินกำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.00 โดยบริษัทย่อยดังกล่ำว ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 
โดยประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) รวมถึงกำรเข้ำเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจประเภทอื่น 
ๆ นอกเหนือจำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญจ ำนวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำท) โดยต่อมำได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วจำกเดิม 1,000,000 บำท เป็น 10,000,000 บำท คิดเป็นจ ำนวนหุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยมีรำยละเอียดของรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้ 

 

ล าดับ รายชือ่ผู้ถือหุ้น 
ใหม ่

สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนหุ้น 

1 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน)  75% 75,000  

2 นำงศิริลักษณ ์นักเจริญ  15% 15,000  

3 นำงสำวนภำภรณ ์ศุภวงศ ์ 10% 10,000  

  รวมทั้งหมด  100% 100,000  
 
ปัจจุบันบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด มีธุรกิจที่เป็นผู้ด ำเนินงำนหลักอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 
 

1. ธุรกิจร้ำนค้ำปลีก Can Do 
 
ร้ำนค้ำปลีก Can Do มีต้นก ำเนิดจำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำง ECFH ได้ด ำเนินกำรติดต่อเพื่อขอซื้อแฟ

รนไชส์มำจำกญี่ปุ่น เพื่อน ำเข้ำมำเปิดด ำเนินธุรกิจในรูปแบบร้ำนค้ำ 100 เยน ในประเทศไทย ที่จ ำหน่ำยสินค้ำรำคำ
เดียวทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท 

รูปแบบร้ำน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ำนค้ำน ำเข้ำสินค้ำคุณภำพดี ภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ขำย
สินค้ำทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท โดยมีสินค้ำให้เลือกซื้อนับหมื่นรำยกำร ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำเพื่อ
ควำมงำม ภำชนะบรรจุอำหำร อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์เครื่องเขียน งำนฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง 
ตระกร้ำใส่ของ สินค้ำเทศกำล ฯลฯ  

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษำ แม่บ้ำน พ่อบ้ำน วัยท ำงำน  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 Can Do มีจ ำนวนสำขำทั้งสิ้น 6 สำขำ ได้แก่  

1. สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ขนำดพื้นที่ 175 ตรม. 
2. สำขำซีคอนสแควร์ ขนำดพื้นที่ 120 ตรม. 
3. เดอะพำซิโอ พำร์ค กำญจนำภิเษก ขนำดพื้นที่ 130 ตรม. 
4. สำขำโฮม โปร รัตนำธิเบศร์ ขนำดพื้นที่ 140 ตรม. 
5. สำขำโฮม โปร รำชพฤกษ์ ขนำดพื้นที่ 99 ตรม. 
6. สำขำอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บำงใหญ่ ขนำดพื้นที่ 195 ตรม. 
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รูปแบบร้านและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายภายในร้าน Can Do 
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2. ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน ได้แก่ 
 
2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Power Plant) 

 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทำงอ้อมขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับกำรขยำยกำร

ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ มีขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ 
โดยให้ทำง ECFH เข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทำงอ้อมดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ในบริษัท ECF Tornado 
Energy Godo Kaisha โดยบริษัทย่อยทำงอ้อมดังกล่ำว มีโครงกำรสร้ำงถือหุ้น ดังนี้ 

 

รายชือ่ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ 

1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 51.00 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
2. M Y Corporation 19.24 Mr.Masanobu Yamashita* 
3. NOTO Corporation 10.00 Mr.Takayuki Noto* 
4. Tsukasa Tech Company Limited 5.00 Mr.Maehara Yasuo* 
5. Tornado Japan Company Limited 5.00 Mr.Michimoto Yasushi* 
6. Mr.Masazumi Obata* 4.88 - 
7. คุณสรำวุธ อุดมธรรม* 4.88 - 

รวมทั้งสิ้น 100.00  
หมายเหต ุ: ผู้ถือหุ้นในล าดับที่ 6 7 และตามที่ปรากฎเคร่ืองหมาย * ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด 

 
โครงกำรมีที่ตั้งอยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนำด

พื้นที่ของโครงกำรทั้งหมดประมำณ 17 ไร่ ปัจจุบันโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ได้แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำวมีสัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำกับหน่วยงำนรำชกำรของ
ญี่ปุ่น Kansai Electric Power Co.,Inc. ในอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 36 เยน ต่อหน่วยไฟฟ้ำ ส ำหรับระยะเวลำ 20 ปี ภำยใน
พื้นที่ของโครงกำรใช้แผงโซล่ำร์เซลล์ติดตั้งรวมทั้งหมด 6 ,240 แผ่น โดยใช้แผงโซล่ำร์เซลล์แบบ Poly Crystalline 
Silicon Solar Cell และได้ว่ำจ้ำงกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ (Operation and Maintenance) โดยมีสัญญำกับ Tornado 
Japan Company Limited โดยพิจำรณำต่ออำยุสัญญำแบบปีต่อปี 
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ภำยหลังจำกกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในเชิงพำณิชย์เป็นไปได้ด้วยดี และสำมำรถผลิตก ำลังไฟฟ้ำ
ได้ออกมำสูงกว่ำปริมำณไฟฟ้ำที่ได้ท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ก่อนกำรเข้ำลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 ได้ มีมติที ่ส ำคัญ โดยทำงบริษัทได้
พิจำรณำรับรองและให้สัตยำบัน ในกรณีที่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“ECFH”) ในฐำนะบริษัทย่อย ได้ขำย
ทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526 เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำน
อื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำท ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 โดยทรัพย์สินที่
จ ำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธจิำกภำษีทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่
ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งส้ิน 5 รำย คิดเป็นก ำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณ
ร้อยละ 43.94 ส ำหรับสำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลก ำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 20 ปี โดย
ภำยหลังกำรคืนเงินลงทุนและก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยำยน 2559 
ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จส้ินขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 
2560 ที่ผ่ำนมำ 

ปัจจุบัน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ไม่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์แต่อย่ำงใด 
 

2.2 ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล 
 

2.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant) 
 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 

มกรำคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย 

1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1) จ ำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 
2. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1) จ ำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี) จ ำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 
4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ) จ ำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 

 
แต่เนื่องจำก 4 บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวไม่สำมำรถชนะกำรประมูลเพื่อเสนอเข้ำรับคัดเลือกเป็นผู้

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ตำมประกำศรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนด้วยวิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 ส ำหรับพื้นที่ 3 
จังหวัดชำยแดนใต้ และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 จึง
มีมติอนุมัติกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทร่วมทุนทั้ง 4 บริษัทดังกล่ำว   

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 ในครำวเดียวกัน ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจ
ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีว
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มวล โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 10,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท และมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ECFH) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98 
2. นำยชำลี สุขสวัสด์ิ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
4. บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จ ำกัด (มหำชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98 
5. นำยสมพล ธนำด ำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
6. นำยสมกิจ ธนำด ำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
ซึ่ง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 

กุมภำพันธ์ 2560 
ทั้งนี้ เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้ำงควำมชัดเจนในกำรด ำเนิน

ธุรกิจด้ำนพลังงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้มติพิจำรณำอนุมัติกำร
จัดกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำว
เวอร์ จ ำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  โดยมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเข้ำลงทุนและด ำเนินธุรกิจด้ำน
พลังงำนทุกประเภท อำทิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พำว
เวอร์ จ ำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้งเปล่ียนชื่อผู้เข้ำ
ลงทุนในบริษัท บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด จำกเดิมคือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด แก้ไขเป็น บริษัท อีซี
เอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติกำรเข้ำ
ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ำกัด (“โครงกำร” หรือ 
“PWGE”)  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ต ำบลยูคละ อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะ
วัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทเป็นผู้เข้ำลงทุน ทั้งนี้คำดว่ำ
จะสำมำรถด ำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 นี้  

 
2.2.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop) 

 
ขณะนี ้ในส่วนของแผนงำนโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำจึงอยู่ระหว่ำงรอ
ควำมช ัด เจนจำกภำคร ัฐบำลในกำรออกประกำศ
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ
อย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป  
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โครงสร้างรายได้ 
 

1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ ์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 852.47 69.01 952.55 70.13 963.12 69.05 
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 176.59 14.30 188.97 13.91 189.22 13.57 
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม 
กลุ่มร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำปลีกรำย
ย่อย (Dealer) 

108.82 8.81 108.04 7.95 121.38 8.70 

4. กระดำษปิดผิว  61.65 4.99 65.15 4.80 65.90 4.72 
5. ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง 9.51 0.77 19.39 1.43 15.84 1.14 
6. ร้ำนค้ำปลีก - - - - 15.31 1.10 
รายได้จากการขาย - สุทธิ 1,209.05 97.88 1,334.10 98.22 1,370.77 98.27 
รำยได้อื่น ๆ1/ 26.16 2.12 24.20 1.78 24.14 1.73 
รายได้รวม 1,235.21 100.00 1,358.30 100.00 1,394.91 100.00 
 
หมายเหต ุ: 1/ รำยได้อื่นๆ  ได้แก่ ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ดอกเบี้ยรับ ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำ

แลกเปลี่ยน รำยได้อื่น (ได้แก่ ค่ำบริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) รำยได้ขำยเศษวัสดุ / รำยได้จำกกำรชดเชยกำรส่งออก / ส่วนลดรับ 
/ อื่นๆ) 

 
2. โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อ 
(Made to order)  

690.41 60.67 784.85 62.81 767.53 60.26 

2. กำรผลิตและจ ำหน่ำยโดยใชต้รำ
สินค้ำของบริษัท 

338.66 29.76 356.36 28.52 384.81 30.21 

3. กำรจ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม 89.18 7.84 99.94 8.00 85.67 6.73 
4. กำรจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำส่ง และ
ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer)1/ 

19.64 1.73 8.41 0.67 35.71 2.80 

รวมรายไดจ้ากช่องทางการจดั
จ าหน่ายทั้งหมด 

1,137.89 100.00 1,249.56 100.00 1,273.72 100.00 

หมายเหต ุ: 1/ ผลรวมของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ จะเท่ำกับตวัเลขรวมของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด / เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
และเฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนโชวร์ูม กลุ่มร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ตำมที่ได้น ำเสนอไว้ในตำรำงก่อนหน้ำ 
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3. โครงสร้างรายได้แยกตามการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. จ ำหน่ำยภำยในประเทศ  467.52 38.67 546.40 40.96 594.36 43.36 
2. จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 741.53 61.33 787.70 59.04 776.42 56.64 
รายได้จากการขาย - สุทธิ 1,209.05 100.00 1,334.10 100.00 1,370.78 100.00 
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นโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 

นโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจในช่วงปี 2559 ในส่วนของธุรกจิหลักด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำ บริษทัยังคงตัง้เป้ำหมำยกำรเจริญเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปหีน้ำบริษทัยังคงเน้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำที่มมีูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ใหม้ำกขึ้นจำกเดมิ 
ซึ่งจะมุง่ไปที่กำรสร้ำงฐำนรำยได้ของเฟอร์นิเจอร์ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนจำกดิสนีย์ให้เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึกำร
ขยำยโชว์รูม Finna House ให้ครอบคลุมเพิม่เตมิในอีกหลำยพื้นที่ และดว้ยนโยบำยกำรสร้ำงรำยได้ให้เติบโตขึ้นโดย
ปรำศจำกข้อจ ำกัดด้ำนก ำลังกำรผลิตภำยในโรงงำนที่ม ี ในป ี 2559 บริษัทจะเน้นกำรจัดหำสินค้ำทั้งกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศและในประเทศ เพื่อมำเตมิเต็มควำมต้องกำร รวมถึงเพื่อน ำเสนอผลิตภัณฑ์รปูแบบใหม่และสร้ำงสรรค์
ให้กับผูบ้ริโภคเพื่อเป็นทำงเลือกหนึ่ง ซึ่งบรษิัทมั่นใจว่ำ หำกผู้บริโภคให้กำรตอบรบักำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จำก
บริษัท กจ็ะเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรสร้ำงรำยได้ให้เติบโตขึ้นจำกเดิม 

 
ในส่วนของธุรกิจที่ด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย จะมีรำยละเอียด ดงันี้ 
1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำปลีก Can Do : นโยบำยที่จะเกิดขึ้นส ำหรับปี 2559 

คือ กำรขยำยสำขำของ Can Do ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงอำจพิจำรณำจัดหำ Franshisee เพื่อ
สร้ำงจ ำนวนสำขำให้เติบโตขึ้นนอกเหนือจำกกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเปิดสำขำเองทั้งหมด 

2. บริษัท อีซีเอฟ เพำเวอร์ จ ำกัด ซึ่งจะเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนทัง้หมด ซึ่งในขณะน้ีอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล และโรงไฟฟ้ำพลังงงำน
แสงอำทิตย์ 
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ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 
ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอรป์ี 2559 ที่ผ่านมา 

 
จำกข้อมูลของกรมส่งเสริมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ พบว่ำ ในรอบปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ภำพรวม

ของตัวเลขกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที่
นอนหมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ มมีูลค่ำเท่ำกับ 1,094.26 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตที่
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2558 เท่ำกับติดลบร้อยละ 4.12 โดยมรีำยละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
    ตัวเลขการส่งออก ปี 2557 ปี 2558 อัตราการเติบโต ปี 2559 อัตราการเติบโต 

เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 1,199.39 1,050.93 -12.38% 1,094.26 4.12% 

โดยแบ่งออกเป็น   
   เฟอร์นิเจอร์ไม ้ 433.32 363.44 -16.13% 346.97 -4.53% 

เฟอร์นิเจอร์โลหะ 143.51 145.85 1.63% 105.34 -27.78% 

ที่นอนหมอนฟูก 62.12 75.95 22.26% 84.09 10.72% 

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ  215.79 185.63 -13.98% 174.64 -5.92% 

ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 344.65 280.06 -18.74% 383.22 36.83% 

 
ข้อมูลสัดสว่นเมื่อเทียบกบักบัมูลคา่การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนทั้งหมด 

ตัวเลขกำรส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้โดยปกตจิะมมีูลค่ำเป็นอับดับ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่ำกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตำมค ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำต่ำงประเทศ
ทั้งหมด ยกเว้นปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นมำกจนมีมูลค่ำเป็นอันดับ 1 แทน
มูลค่ำกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
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แผนภาพมูลค่าและสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นสว่น ปี 2559 

 
หน่วย : ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมูลค่ำกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนที่ประเทศไทยมีกำรส่งออกมำกที่สุดอันดับ 1 คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรส่งออกลดลงร้อยละ 1.82 รองลงมำอันดับ 2 คือ ประเทศ
ญี่ปุ่น มีอัตรำกำรเติบโตที่ร้อยละ 2.53 ทั้งนี้หำกพิจำรณำจำกอัตรำกำรเติบโตของกำรส่งออกสินค้ำไปยังประเทศ
ญี่ปุ่นจะพบว่ำ สอดคล้องกับอัตรำกำรเติบโตของกำรส่งออกสินค้ำไปยังประเทศญี่ปุ่นของบริษัท ที่ในปี 2559 มี
อัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.33 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขกำรส่งออกสินค้ำที่เพิ่มขึ้นเมื่อปี 
2558 จะพบว่ำ ปีดังกล่ำวบริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของกำรส่งออกสินค้ำไปประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 6.62 ซึ่งปี 
2559 มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูง โดยคู่แข่งที่ส ำคัญคือ โรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศมำเลเซีย ซึ่งบริษัทได้วำง
กลยุทธ์ในช่วงภำวะกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูง โดยหันมำเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
เพื่อน ำเสนอต่อกลุ่มลูกค้ำเพื่อเป็นทำงเลือก และเป็นโอกำสในกำรปรับรำคำเพิ่มขึ้นตำมมูลค่ำ ของสินค้ำ ชดเชย
แบบสินค้ำที่ผลิตอยู่เป็นประจ ำให้กับกลุ่มลูกค้ำ ซึ่งจะท ำให้กำรเสนอปรับรำคำเป็นไปได้ค่อนข้ำงยำก แต่ทั้งนี้
บริษัทได้เน้นกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตสินค้ำภำยในโรงงำนให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  

นอกจำกนี้จำกตัวเลขมูลค่ำกำรส่งออกของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ยังพบว่ำ ใน 
10 ประเทศที่ประเทศไทยมีกำรส่งออกสินค้ำไปจ ำหน่ำยมำกที่สุด จะมีกลุ่มประเทศคู่ค้ำในเขตเศรษฐกิจประชำคม
อำเซียน (AEC) อยู่ 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนำม มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกให้กับ
ประเทศเหล่ำนี้ คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมดเท่ำกับ 199 ล้ำนเหรียญ USD เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงปี 
2558 ที่ผ่ำนมำ และคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเท่ำกับร้อยละ 10.87 
ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 9.60 
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บริษัทจึงได้วำงแผนนโยบำยที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกับกลุ่มลูกค้ำที่มีอยู่ในมือส ำหรับลูกค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลำกำรค้ำขำยร่วมกันนำนหลำยปี โดยจะมุ่งมั่นด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบ
สินค้ำ รวมถึงคุณภำพของสินค้ำ ระยะเวลำกำรส่งมอบที่ตรงต่อเวลำ เหล่ำนี้คือ หัวใจที่ส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มลูกค้ำโดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นคือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ทั้งที่
จ ำหน่ำยสินค้ำเฉพำะด้ำนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภำยในบ้ำน รวมถึงร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ที่จ ำหน่ำยสินค้ำ
หลำกหลำย ซึ่งลูกค้ำที่ค้ำขำยกับบริษัทล้วนจัดเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบ
กับช่วงปี 2559 บริษัทได้เริ่มน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เตียง ให้กับกลุ่มลูกค้ำ ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี จำก
เริ่มต้นมีค ำส่ังซื้อเพียงไม่กี่รำย ปัจจุบันจ ำนวนลูกค้ำที่ให้ควำมสนใจผลิตภัณฑ์เตียงของบริษัทเริ่มเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ให้เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต  

นอกจำกนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นจะที่ขยำยโอกำสทำงกำรขำยไปยังกลุ่มลูกค้ำในย่ำนเศรษฐกิจประชำคมอำเซียน 
(AEC) ให้มำกกว่ำเดิม แม้ว่ำในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทจะยังไม่สำมำรถสร้ำงยอดขำยและขยำยฐำนลูกค้ำให้
เติบโตได้ขึ้นจำกเดิม ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์ก็ตำม 
 
ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 

ปัจจุบันมูลค่ำตลำดของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยมีมูลค่ำทั้งส้ินประมำณ 70,000 ล้ำนบำท โดยมี
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ส ำคัญในอุตสำหกรรมอยู่ 4 รำย ซึ่งหำกเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผู้
เล่นรำยส ำคัญดังกล่ำวเทียบกับบริษัท จะพบว่ำไม่ใช่กลุ่มลูกค้ำเดียวกันกับบริษัท กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำร 2 ใน 4 รำย 
ด ำเนินธุรกิจกำรเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และจัดส่งสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยในรูปแบบร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนำดใหญ่ที่
จ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของตนเองซึ่งเป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังผู้ใชเ้ฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่
อีกรำยหนึ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำผ่ำนโชว์รูม และลูกค้ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ประกอบกำรอีกรำยปัจจุบันผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
รองรับค ำส่ังซื้อจำกผู้ค้ำปลีกรำยใหญ่รำยเดียวเป็นหลักจึงกล่ำวได้ว่ำ ผู้ประกอบกำรทั้ง 4 รำย ไม่ได้เป็นคู่แข่งขัน
โดยตรงของบริษัท เน่ืองจำกมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ไม่เหมือนกัน และหำกพิจำรณำถึงผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 
ที่มีกลุ่มลูกค้ำเป็นร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริษัท ปัจจุบันมีเพียง 4 รำย ที่มีสินค้ำวำง
จ ำหน่ำยใน Modern Trade แต่เนื่องจำกผู้ผลิตทั้ง 4 รำย เป็นโรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนำดกลำงถึงเล็กที่มี
ควำมสำมำรถในกำรรับค ำส่ังซื้อจ ำกัด และไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใดที่มียอดขำยใกล้เคียงกับบริษัท นอกจำกนี้รำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยของบริษัทโดยส่วนใหญ่หรือประมำณร้อยละ 57 เป็นกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในต่ำงประเทศ 
ดังนั้นบริษัทจึงพิจำรณำคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศเป็นส ำคัญ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้คำดกำรณ์ว่ำ น่ำจะมีเพียงรำยเดียวที่มี
ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในต่ำงประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA 
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมำเลเซีย  
 
ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 

ปัจจุบันอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มีกำรพัฒนำและมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงบริษัทจึงจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำถึงแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว เพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงและทิศ
ทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุง รูปแบบสินค้ำ เพื่อให้ทันต่อกระแสควำมนิยมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้
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ล้วนส่งผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำทั้งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ด้ำนกระบวนกำรผลิต และด้ำนกำรตลำดที่จะต้อง
เข้ำถึงและทันต่อกำรเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทคำดกำรณ์ว่ำ แนวโน้มของรูปแบบสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่มี
แนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง จะมีอยู่ 3 รูปแบบหลักคือ  

1. เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นสร้ำงมูลค่ำเพิม่ (Value Added) ซึ่งบริษัทจะมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑโ์ดยกำรจดัหำซื้อลิขสิทธิ์
สินค้ำ เพื่อน ำมำใชใ้นกำรพฒันำ ปรับปรุงรูปแบบจำกเฟอรน์ิเจอร์ที่เคยผลิตอยูใ่ห้มมีูลค่ำเพิม่มำกขึ้นจำก
ลิขสิทธิ์ ดังกล่ำว ซึ่งที่ผ่ำนมำในปี 2559 บริษัทได้รับสิทธิ์ในกำรใช้ลำยกำรต์ูนของดิสนียใ์นฐำนะ Licensee ซึ่ง
ขณะนี้ยังเป็นเพียงผู้ประกอบกำรด้ำนเฟอร์นิเจอร์แต่เพียงรำยเดยีวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิดงักล่ำว ซึ่ง
ภำยหลังจำกได้รับเลือกในฐำนะ Licensee แล้ว รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของบริษทัสำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำไป
ในรปูแบบเฟอร์นิเจอร์ทีม่ีลำยกำร์ตูนของดิสนีย์เข้ำมำเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 
รวมถึงยังสำมำรถสร้ำงโอกำสทำงด้ำนกำรตลำดให้เพิม่ขึ้นจำกเดิม โดยบริษัทสำมำรถน ำเสนอสินค้ำต่อกลุ่ม
ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) และกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่ำนโชว์รูม FINNA HOUSE ซึ่งเป็นโชว์รู
มของบริษัท ที่จ ำหน่ำยแต่เพียงเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภำยใต้ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์เท่ำนั้น 

2. เฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ (Multifunction Furniture) ซึ่งจำกกำรศึกษำข้อมูลพบว่ำ จำกแนวโนม้ประชำกรของ
ประเทศที่เพิม่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับวิถชีีวติคนเมือง ในระดับชนชั้นกลำงที่มีควำมเป็นอยู่เร่งรีบ 
ควำมต้องกำรที่อยู่อำศยัจงึต้องกำรพื้นที่ขนำดกระทัดรัด ดูแลง่ำย ซึ่งจะท ำให้ทัง้ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยในกำร
หำซื้อที่อยู่อำศยัและค่ำใชจ้่ำยในกำรดูแลรักษำไม่สูงมำกนักสอดคล้องกับรำยได้ที่หำมำได้ ดังนั้น รูปแบบของ
คอนโดมิเนียม และบ้ำนพักอำศยัที่มพีื้นที่จ ำกัดจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำประเภทนี้ ดังนั้นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์จึง
จะเน้นที่ประโยชนใ์ช้สอยที่จะตอ้งพัฒนำให้สำมำรถปรับเปล่ียนรูปแบบกำรใช้งำน (Function) ได้หลำกหลำย
ส ำหรับพื้นที่ทีจ่ ำกัด ซึ่งบรษิัทจะต้องหำแนวทำงกำรพัฒนำสินคำ้ให้ตอบโจทย์ดงักล่ำวได้มำกขึน้ 

3. เฟอร์นิเจอร์เพื่อส่ิงแวดล้อม (Environmental-Friendly Furniture) จำกกระแสกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลก
ให้ควำมส ำคัญ ดงันั้นแนวทำงกำรคัดเลือกวัตถุดิบที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิต กำรผลิตที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม
และกำรออกแบบสินค้ำทีม่ีคุณภำพ ใช้งำนได้ดีและมีอำยุกำรใช้งำนที่เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อชว่ยลดปัญหำเร่ือง
ขยะล้นโลก เหล่ำน้ีเป็นประเด็นส ำคัญอีกอย่ำงหนึง่ที่บริษทัจะตอ้งให้ควำมส ำคญั 

4. เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภำพ และคุณภำพชีวติ เน้นกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยรักษำสุขภำพ หรือใช้หลักกำร
ออกแบบที่เหมำะสมกบักำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย เช่น เตียงนอนเพื่อสุขภำพ เก้ำอี้ลดกำรปวดหลัง เป็นตน้ 
ซึ่งผลิตภัณฑใ์นกลุ่มนี้จะสำมำรถใช้เจำะกลุ่มผูบ้ริโภคที่ให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพและสำมำรถเขำ้กับกระแส
สังคมผู้สูงอำยุทีม่ีแนวโนม้เพิม่ขึ้นในอนำคตได้  
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม  

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบกำรผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่รวม 4 รำย (ไม่รวมบริษัท) 

ซึ ่งผู ้ประกอบกำรรำยใหญ่ทั ้ง 4 รำย ดังกล่ำวมีรำยได้รวมจำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ต่อปีคิดเป็นมูลค่ำ
โดยประมำณกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท จำกมูลค่ำตลำดเฟอร์นิเจอร์รวมที่ประมำณ 70,000 ล้ำนบำท ซึ่งหำกพิจำรณำ
เปรียบเทียบกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย จะพบว่ำไม่ใช่กลุ่มลูกค้ำเดียวกันกับบริษัท กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำ ร 2 ใน 4 รำย 
ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนำดใหญ่ที่จ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของตนเอง และจ ำหน่ำย
สินค้ำไปยังผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรำยหนึ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร
ที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนโชว์รูม และลูกค้ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ต่ำง ๆ ส ำหรับผู้ประกอบกำรอีกรำยปัจจุบันผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับค ำส่ังซื้อจำกผู้ค้ำปลีกรำยใหญ่รำยเดียวเป็น
หลักจึงกล่ำวได้ว่ำ ผู้ประกอบกำรทั้ง 4 รำย ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจำกมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ไม่
เหมือนกัน และหำกพิจำรณำถึงผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลูกค้ำเป็นร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern 
Trade) เหมือนกับบริษัท ปัจจุบันมีเพียง 4 รำยที่มีสินค้ำวำงจ ำหน่ำยใน Modern Trade แต่เนื่องจำกผู้ผลิตทั้ง 4 
รำย เป็นโรงงำนผลิตเฟอร์น ิเจอร์ขนำดกลำงถึงเล็กที ่ม ีควำมสำมำรถในกำรรับค ำสั ่งซื ้อจ ำกัด และไม่มี
ผู้ประกอบกำรรำยใดที่มียอดขำยใกล้เคียงกับบริษัท ส ำหรับคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศ จะมีเพียงรำยเดียวที่มี
ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในต่ำงประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ 
HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมำเลเซีย แต่ด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ซื้อ รวมถึงกำรให้
ควำมส ำคัญกับคุณภำพของสินค้ำ ควบคู่ไปกับกำรผลิตที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมปริมำณที่
ต้องกำรได้ จึงท ำให้ลูกค้ำต่ำงประเทศส่วนใหญ่ยังคงส่ังซื้อสินค้ำกับบริษัทมำยำวนำนต่อเนื่องกว่ำ 10 ปี อย่ำงไรก็
ตำมบริษัทตระหนักดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขันในต่ำงประเทศ ซึ่งคู่แข่งขันที่ส ำคัญคือ กลุ่มโรงงำนผู้ผลิตในประเทศ
มำเลเซีย และเวียดนำม โดยมำเลเซียจะมีควำมได้เปรียบเรื่องเน้นกำรผลิตตำมค ำ สั่งซื้อ ผลิตและขำยในปริมำณ
มำก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรผลิต ต้นทุนแรงงำนและค่ำขนส่งไม่สูง ขณะที่เวียดนำม
จะเน้นกำรผลิตตำมค ำส่ังซื้อเช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงำนต่ ำ แต่จุดอ่อนคือ ต้องพึ่งพำวัตถุดิบน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
ซึ่งกำรจะสร้ำงข้อได้เปรียบของบริษัท บริษัทตระหนักดีถึงกำรสร้ำงจุดยืนให้กับสินค้ำของบริษัท โดยกำรเกำะติด
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำรปรับตัวไปสู่รูปแบบกำรผลิตสินค้ำที่รองรับกับควำม
ต้องกำรดังกล่ำว และหำช่องทำงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถแข่งขัน
กับควำมได้เปรียบในด้ำนต่ำง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ 
 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรแข่งขันของผูป้ระกอบกำรรำยใหมแ่ละกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน 
 

บริษัทจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศ
และส่งออกต่ำงประเทศในงวดบัญชีปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.96 และร้อยละ 59.04 ของรำยได้จำกกำรขำย และงวด
บัญชีปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 43.36 และร้อยละ 56.64 ของรำยได้จำกกำรขำย ตำมล ำดับ  
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จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ บริษัทเริ่มมีสัดส่วนของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศเพิ่มมำกขึ้นทุกปี 
ทั้งนี้เป็นผลมำจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศเติบโตขึ้นส ำหรับปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 8.78 ทั้งนี้หำกพิจำรณำที่ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยจะพบว่ำ อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวมำจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยโดย
ใช้ตรำสินค้ำของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 7.98 รองลงมำคือ กำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำส่งและ
ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) เติบโตกว่ำเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 325 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำ เป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศที่มีกำรหันมำซื้อที่อยู่อำศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมในเมืองเพื่อลดเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และกำรมีค่ำนิยมของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มมีมุมมองต่อเฟอร์นิเจอร์ในที่พักอำศัยหรือ
สถำนที่ท ำงำนเป็นสินค้ำแฟชั่นมำกขึ้น จึงท ำให้ปริมำณควำมต้องกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดัง
จะเห็นได้จำกกำรเปิดสำขำของผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่ในประเทศที่ในปี 2559 และแนวโน้มกำรขยำย
สำขำในปี 2560 ยังคงมีกำรเปิดตัวสำขำอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับในส่วนของกำรเติบโตอย่ำงมีนัยส ำคัญของช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) นั้นเกิดจำกในปี 2559 บริษัทให้ควำมส ำคัญที่จะพัฒนำและ
ผลักดันทั้งในส่วนของกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ กำรเสริมโครงสร้ำงทีมงำนให้มีควำมแข็งแกร่ง มีจ ำนวนบุคลำกรที่เพียงพอ 
เพื่อผลักดันช่องทำงกำรจ ำหน่ำย Dealer ให้เติบโตขึ้น  

นอกจำกนี้ กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่เกิดขึ้นแล้วในต้นปี 2559 ซึ่งในกลุ่มอำเซียน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จำกผู้ผลิตในประเทศมำเลเซีย และเวียดนำมถือเป็นคู่แข่งที่ส ำคัญของไทย แต่หำกพิจำรณำแล้ว
ในส่วนกำรแข่งขันในตลำดอำเซียนนั้นอำจไม่รุนแรงมำกนัก เพรำะแต่ละประเทศก็จะเน้นในสินค้ำที่เป็นจุดเด่นของ
ตัวเอง อำทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภำยนอกบ้ำน มำเลเซียมีควำมเชี่ยวชำญเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิต
ในปริมำณมำก มีรำคำถูก ฟิลิปปินส์จะเด่นในเรื ่องออกแบบดีไซน์แต่มีกำรผลิตน้อย เ วียดนำมมีก ำ รผลิต
ใกล้ เคียงกับไทยมำกที่สุด แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่องวัตถุดิบที่ต้องน ำเข้ำเกือบทั้งหมด ดังนั้นจำกที่กล่ำวมำ บริษัทได้
เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้นหำกเกิดปัญหำกำรแข่งขันด้ำนรำคำ โดยมีนโยบำยกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกระบวนกำรผลิต กำรใช้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยังลูกค้ำรำยใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึ้น 
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อน ำเสนอลูกค้ำกลุ่มใหม่ที่มีศักยภำพ รวมถึงมีแผนที่จ ะพัฒนำเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเน้นกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพ
สินค้ำและกำรก ำหนดรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้เป็นส ำคัญ นอกจำกนี้ ด้วยควำมได้เปรียบจำกกำรบริหำรต้นทุนที่มี
ประสิทธิภำพ ท ำให้บริษัทสำมำรถก ำหนดรำคำที่แข่งขันได้ และด้วยคุณภำพสินค้ำที่เป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศมำยำวนำนกว่ำ จึงท ำให้บริษัทมั่นใจว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมเส่ียงดังกล่ำวค่อนข้ำงน้อย 
ทั้งนี้หำกพิจำรณำสัดส่วนด้ำนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และ ปี 2559 จะพบว่ำ มี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 72.27 และร้อยละ 70.75 ตำมล ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทยังสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนขำย
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้บริษัทยังคงนโยบำยที่จะลดสัดส่วนต้นทุนขำยให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  
 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของอตัรำแลกเปล่ียน   
 
บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลดอลล่ำร์

สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 
59.04 และร้อยละ 56.64 ของรำยได้จำกกำรขำย ตำมล ำดับ นอกจำกน้ี บริษัทมีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดำษปิด
ผิวจำกต่ำงประเทศและกำรส่ังซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูม โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 
บริษัทมีสัดส่วนกำรส่ังซื้อวัตถุดิบดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 3.38 และร้อยละ 3.30 ของมูลค่ำกำรส่ังซื้อวัตถุดิบรวม ดังนั้น 
บริษัทจึงอำจได้รับควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรสุทธิของบริษัทได้ 
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับป้องกันควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้นดังกล่ำว โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 บริษัทมีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) กับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 0.187 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบำทจ ำนวนรวมประมำณ 6.66 ล้ำนบำท  
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทมีนโยบำย
ในกำรใช้วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำให้เพียงพอกับระดับมูลค่ำที่คิดว่ำเพียงพอในกำรป้องกันควำมเส่ียง
โดยจะไม่มีกำรเปิดวงเงินซ้ือขำยเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบกำรเก็งก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนแต่อย่ำงใด  
 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรไม่มีสัญญำรบัซื้อสินค้ำในระยะยำว 
 
บริษัทผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ส ำเร็จรูปผ่ำนรูปแบบกำรจ ำหน่ำยหลัก 2 แบบคือ  
แบบที่ 1 กำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อของลูกค้ำ (Made to Order) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรผลิต

และจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำในลักษณะ
ผลิตตำมค ำส่ังซื้อเท่ำกับ 784.85 ล้ำนบำท และ 767.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.81 และร้อยละ 60.26 ของ
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ตำมล ำดับ 

แบบที่ 2 กำรผลิตและจ ำหน่ำยโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษทั เป็นกำรผลิตและจ ำหน่ำยให้กับกลุ่มร้ำนค้ำปลีก
ขนำดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ ตรำสินค้ำ “Leaf” ส ำหรับจ ำหน่ำยใน Home Pro ตรำสินค้ำ “Fur Direct” ส ำหรับ
จ ำหน่ำยใน Big C ตรำสินค้ำ “a7” ส ำหรับจ ำหน่ำยใน Mega Home ตรำสินค้ำ “HASTA” ส ำหรับจ ำหน่ำย
ในไทวัสดุตรำสินค้ำ “My Fur” ส ำหรับจ ำหน่ำยในดู โฮม ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยให้กับ TESCO LOTUS 
และ วินเนอร์ จะเป็นกำรผลิตโดยใช้ตรำสินค้ำเฮ้ำส์แบรนด์ โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริษัทผลิต
และจ ำหน่ำยสินค้ำโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นเท่ำกับ 356.36 ล้ำนบำท และ 384.81 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 28.52 และร้อยละ 30.21 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ตำมล ำดับ ทั้งนี้จะพิจำรณำได้ว่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัท จะมีอัตรำกำรเติบโตที่ไม่สูงมำก ทั้งนี้สำเหตุเกิด
จำกในรอบปี 2557 บริษัทมีกำรผลิตและจัดส่งสินค้ำให้กับ TESCO LOTUS โดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ในขณะที่
นับตั้งแต่ปี 2558 กำรผลิตและจ ำหน่ำยให้กับ TESCO LOTUS จะเป็นกำรผลิตโดยใช้ตรำสินค้ำ TESCO LOTUS 
ดังนั้นจึงส่งผลให้กำรจัดกลุ่มสินค้ำโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท จะไม่รวมยอดจ ำหน่ำยที่จัดส่งให้กับ TESCO LOTUS 
แต่ยอดจ ำหน่ำยส่วนนี้จะไปรวมอยู่ในส่วนของกำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อของลูกค้ำ 

ซึ่งกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในรูปแบบกำรผลิตตำมค ำส่ังซื้อและแบบที่ใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ถือเป็นรูปแบบกำร
จ ำหน่ำยหลักของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับแผนกำรส่ังซื้อล่วงหน้ำจำกลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทุกปี โดยทั้ง
ลูกค้ำในประเทศและต่ำงประเทศจะไม่มีกำรท ำสัญญำซื้อสินค้ำในระยะยำว ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเส่ียงจำก
ควำมไม่แน่นอนของปริมำณค ำส่ังซื้อของลูกค้ำเนื่องจำกไม่มีกำรท ำสัญญำซื้อสินค้ำในระยะยำว กล่ำวคือลูกค้ำอำจลด
ปริมำณค ำส่ังซื้อ หรือไม่ส่ังซื้อสินค้ำในอนำคตได้ ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
และผลก ำไรของกิจกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกสินค้ำของบริษัทมีคุณภำพในกำรผลิต รวมถึงกำรก ำหนดรำคำที่
เหมำะสม และกำรส่งมอบสินค้ำที่ตรงตำมก ำหนดเวลำ จึงท ำให้ลูกค้ำกลุ่ม Made to Order และกลุ่มร้ำนค้ำปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริษัททั้งหมด ยังคงมียอดส่ังซื้อสินค้ำกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  
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ความเสี่ยงด้านการผลิต 

 
1. ควำมเส่ียงเกีย่วกับวัตถุดิบ 

 
 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบ  

 
ในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนกำรส่ังซื้อไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด คิด

เป็นร้อยละ 39.82 และร้อยละ 40.25 ของยอดส่ังซื้อวัตถุดิบรวม ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในระหว่ำง 2 ปีที่ผ่ำนมำ โดย
บริษัทไม่มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยกับผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเส่ียง
จำกกำรจัดหำวัตถุดิบหำกผู้จัดจ ำหน่ำยไม่สำมำรถจ ำหน่ำยวัตถุดิบให้กับบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ หรืองดกำรจ ำหน่ำย
วัตถุดิบให้กับบริษัท แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงประเด็นควำมเส่ียงดังกล่ำว และได้มีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำก
กำรจัดหำวัตถุดิบ โดยได้ส่ังซื้อวัตถุดิบจำกผู้จ ำหน่ำยรำยใหญ่ที่มีศักยภำพด้ำนกำรผลิตรวม 7 รำย ควบคู่ไปกับกำร
รักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบมำยำวนำนต่อเนื่อง ซึ่งจ ำนวนผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบกว่ำร้อยละ 80 
ของจ ำนวนผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบหลัก มีกำรขำยวัตถุดิบให้กับบริษัทมำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 8 ปีขึ้นไป 

 
 ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ 

 
วัตถุดิบหลักในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ โดย

ในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ รำคำวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่ำวไม่มีกำรแกว่งตัวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงต้นทุน
กำรผลิตของบริษัทแต่อย่ำงใด และจัดว่ำเป็นปีที่รำคำวัตถุดิบดังกล่ำวมีเสถียรภำพ อย่ำงไรก็ตำมประกอบกำรบริษัทใช้
นโยบำยกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต และบริหำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้สัดส่วนต้นทุน
กำรผลิตและต้นทุนขำยลดลงจำกปี 2558 ด้วย  

ในส่วนของไม้ยำงพำรำนั้น ปัจจุบันในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ยำงพำรำทั้งประเทศอยู่ที่ปริมำณ 
22 ล้ำนไร่ ในขณะมีปริมำณกำรตัดโค่นไม้ยำงพำรำจะอยู่ที่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึ่งกำรปลูกไม้ยำงพำรำของ
เกษตรกรผู้ปลูก มีวัตถุประสงค์เพื่อกรีดน้ ำยำงไปท ำยำงแผ่นเพื่อจ ำหน่ำย ซึ่งต้นยำงถือเป็นผลพลอยได้จำกกำรปลูกยำง 
เนื่องจำกเมื่อต้นยำงมีอำยุมำกขึ้น น้ ำยำงจะลดลง จึงตัดโค่นไม้ยำงมำจ ำหน่ำย ซึ่งภำยหลังกำรปิดป่ำท ำให้ไม้ยำงพำรำ
เป็นหนึ่งในไม้ที่ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น โดยเฉพำะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ ำหน่ำย ดังนั้น หำกมีปริมำณควำม
ต้องกำรไม้ยำงพำรำมำกขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนไม้ยำงอันจะน ำมำซึ่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของกิจกำรได้ อย่ำงไรก็ตำมรำคำจะเห็นได้ว่ำ ตั้งแต่ช่วงปี 2557 รำคำไม้ยำงพำรำเริ่มมีเสถียรภำพมำกขึ้น 

ทั้งนี้โดยภำพรวมแล้วในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่ำว 
บริษัทจะมีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหว กำรเปล่ียนแปลงขึ้นลงของรำคำอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์และ
สำมำรถป้องกันควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบหลักที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนแรงงำน  
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์และกระดำษปิดผิว ซึ่งแรงงำนด้ำนกำรผลิตถือเป็น         

ส่วนส ำคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีพนักงำนรวมทั้งส้ิน 1,213 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำจ ำนวน 253 
คน และลูกจ้ำงรำยวันจ ำนวน 960 คน ซ่ึงประมำณร้อยละ 80.00 ของจ ำนวนลูกจ้ำงรำยวันทั้งหมดอยู่ในฝ่ำยโรงงำน/ผลิต 
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ซึ่ งกำรมีแรงงำนเป็นจ ำนวนมำก ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกิจกำร โดยในระหว่ำงปี คนงำนมีกำรเปล่ียนงำนรวมทั้งบริษัทมีกำรขยำยกระบวนกำรผลิตอยู่ตลอดเวลำ จึงอำจ
เกิดกำรหมุนเวียนของแรงงำนเพิ่มขึ้น/ลดลง จนอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรผลิตได้ในบำงช่วง ซึ่งบริษัท
ตระหนักถึงประเด็นควำมเส่ียงดังกล่ำว และก ำหนดแนวทำงป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนแรงงำน ซึ่งที่
ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยประสบกับปัญหำดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงสำยกำรผลิต ด้วยกำรน ำเข้ำ
เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้กระบวนกำรผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic System) มำกขึ้น ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนแรงงำนที่อำจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง 
 
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลัก 
 
บริษัทเริ่มด ำเนินธุรกิจจำกกำรก่อตั้งโดยนำยวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำร

บริหำรอย่ำงมืออำชีพของกลุ่มผู้บริหำรในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจมำยำวนำนกว่ำ 20 ปี 
ผู้บริหำรหลักของบริษัทได้สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับกิจกำร และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ
มำโดยต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลักของบริษัทในด้ำนกำรบริหำรงำน ซึ่ง
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรหลักอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงควำม
เส่ียงดังกล่ำว จึงได้มีกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession plan) และได้สนับสนุนให้พนักงำนของบริษัทมี
บทบำทในกำรแสดงควำมคิดเห็นและปฏิบัติงำนภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดอย่ำงเต็มที่ รวมถึงผลักดันให้เกิดกำร
ท ำงำนเป็นทีมเพื่อสร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้เพิ่มขึ้น ภำยใต้กำรพิจำรณำผลตอบแทนอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำนโดยเท่ำเทียมและสม่ ำเสมอ รวมทั้งได้ส่งเสริมและมอบหมำยให้พนักงำนมีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่สูงขึ้นเพื่อ
รองรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่ำจะสำมำรถลดกำรพึ่งพิงกำรบริหำรงำนโดยผู้บริหำร
หลักได้ในอนำคต 
 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 50 
 
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ กลุ่มสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

62.96 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว ซึ่งกำรถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่ำว อำจท ำให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้รับ
ควำมเส่ียงจำกกำรที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นได้เกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในวำระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น  
 บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 8 ท่ำน 
ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททุกท่ำน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมกำร
ตรวจสอบหนึ่งท่ำนเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งถือเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด เข้ำท ำหน้ำที่
เป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้ง 
คณะกรรมกำรบริษัทยังค ำนึงถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะปฏิบัติตำมแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด ดังนั้น  ด้วยโครงสร้ำงที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่ำว บริษัทจึง
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มั่น ใ จว่ำผู ้ถือหุ ้นทุกท่ำน  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน 
นอกจำกนี้ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีแผนเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่ำน ซึ่งจะท ำให้
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทมีอัตรำส่วนกรรมกำรอิสระ ต่อกรรมกำรบริษัท อยู่ที่ 4 ท่ำน จำกโครงสร้ำงกรรมกำร
ทั้งหมด 9 ท่ำน ทั้งนี้เพื่อกำรตรวจสอบและถ่วงดุลให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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ผู้ถือหุ้น 
 

1. จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 
 
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 195,000,000 บำท (หนึ่งร้อยเก้ำสิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้น

สำมัญจ ำนวน 780,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช ำระแล้วเท่ำกับ 142,206,512.50 บำท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสองล้ำนสองแสนหกพันห้ำร้อยสิบสองบำทห้ำสิบสตำงค์) แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 568,826,050 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์) 

 
2. ผู้ถือหุ้น 

 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 มีจ ำนวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด 2,379 รำย โดยมรีำยละเอียดดังนี้  

 

ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน
ช าระแลว้ 

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวสัดิ ์ 358,155,200 62.9639% 

1.1 นำยวัลลภ  สุขสวัสด์ิ 80,032,000 14.0697% 

1.2 นำงวรำภรณ ์ สุขสวัสด์ิ 13,991,600 2.4597% 

1.3 นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 79,990,800 14.0624% 

1.4 นำยอำรักษ ์ สุขสวัสด์ิ 79,990,800 14.0624% 

1.5 นำงสำวทิพวรรณ  สุขสวัสด์ิ 79,990,800 14.0624% 

1.6 นำยธ ำรงค ์ สุขสวัสด์ิ 24,156,400 4.2467% 

1.7 นำงสุภัค  สุขสวัสด์ิ 400 0.0001% 

1.8 นำยสิทธิโชค  ชินนุรัตน์ 400 0.0001% 

1.9 ด.ช.วรรธนะ  สุขสวัสด์ิ 400 0.0001% 

1.10 ด.ญ.วริศรำ  สุขสวัสด์ิ 400 0.0001% 

1.11 ด.ญ.สุพิชญำ  สุขสวัสด์ิ 400 0.0001% 

1.12 ด.ช.พีรวฒุ ิ สุขสวัสด์ิ 400 0.0001% 

1.13 ด.ช.นพรุจ  สุขสวัสด์ิ 400 0.0001% 

2. กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2 12,243,100 2.1523% 

3. กลุ่มครอบครัวปทัมสัตยาสนธิ 14,125,300 2.4832% 

3.1 นำงสำวพิชพมิพ์ ปทัมสัตยำสนธิ 7,614,000 1.3385% 

3.2 นำงขันทอง  อุดมมหันติสุข 2,700,000 0.4747% 
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ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน
ช าระแลว้ 

3.3 นำงสำวกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ 1,570,000 0.2637% 

3.4 นำยพิศิษฐ์ ปัทมสัตยำสนธ ิ 1,500,000 0.2760% 

3.5 นำยเอกฤทธิ์ ปทัมสัตยำสนธิ 741,300 0.1303% 

4. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์ 9,520,800 1.6738% 

4.1 นำงวำสนำ วิริยำทรพันธุ ์ 7,960,700 1.3995% 

4.2 นำยวิทยำ วิริยำทรพันธุ ์ 1,560,100 0.2743% 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 7,561,500 1.3293% 

6. กลุ่มครอบครัวฟูเกษม 6,898,100 1.2127% 

6.1 นำยฐิติกรณ์ ฟูเกษม 6,517,100 1.1457% 

6.2 นำยสว่ำง ฟูเกษม 381,000 0.0670% 

7. นางสาวจินตนา แซ่ห่าน 4,886,000 0.8590% 

8. นางสาวชนิตา กังวานธนกุล 4,114,000 0.7232% 

9. กลุ่มครอบครัวรัตนพิศาลกลุ 3,730,300 0.6558% 

9.1 นำงวันทนีย์ รัตนพศิำลกุล 3,195,800 0.5618% 

9.2 นำยรณกร รัตนพศิำลกุล 522,900 0.0919% 

9.3 นำงสำวพิมพ์นภิำ รัตนพิศำลกุล 11,600 0.0020% 

10. นายคนึงนิจ  จินดา 3,727,000 0.6552% 

11. กลุม่ครอบครัวฉันท์เรืองวณิชย ์ 3,574,600 0.6284% 

11.1 นำงมยัยำรัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย ์ 2,461,498 0.4327% 

11.2 นำยสำธร ฉันท์เรืองวณิชย ์ 1,005,937 0.1768% 

11.3 นำยชยำธร ฉันท์เรืองวณชิย์ 107,165 0.0188% 

12. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (2,346 ราย) 140,290,150 24.6631% 

รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 568,826,050 100.0000% 

 
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว :  ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว 1 รำย ถือหุ้นรวมกัน 294,000 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 0.05 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 

หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำวตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่ำ “หุ้นของ
บริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุคนต่ำงด้ำวถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 49 
ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว” 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบกำรเงินบริษัทและเงินส ำรองตำมกฎหมำยตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคับของบริษทั ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว
อำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน รวมถึง
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต ซึ่งกำรจำ่ยเงินปันผลดังกล่ำว อยู่
ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผู้พจิำรณำ ทั้งนี้ มติคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
จะต้องถูกน ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจำรณำ ยกเว้นเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทัมี
อ ำนำจอนุมัตจิ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยต้องแจ้งใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. พลเอกเทอดศักดิ ์ มำรมย ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตร ี โสคติยำนุรักษ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัต ิ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4. นำยชำลี สุขสวัสด์ิ รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยวัลลภ สุขสวัสด์ิ กรรมกำร  
6. นำยอำรักษ ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำร 
7. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสด์ิ กรรมกำร 
8. นำงวรำภรณ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำร 
โดยมีนำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขำนุกำรบริษัท และนำงสำวพชนัน สิงห์ภู่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชือ่แทนบริษทั :  นำยวัลลภ สุขสวัสด์ิ นำงวรำภรณ์ สุขสวัสด์ิ นำยชำลี สุขสวัสด์ิ 

นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ นำงสำวทพิวรรณ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรสอง
คนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษทั 

ข้อจ ำกัดอ ำนำจของกรรมกำร : ไม่มี 
ในคณะกรรมกำรบริษัท มีกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน คือ รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ เป็นผู้มีควำมรู้ และควำม

เชี่ยวชำญในด้ำนสำขำวิชำทรัพยำกรป่ำไม้ สำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ และสำขำวิชำวนศำสตร์ชุมชน ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจด้ำนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท  

ส ำหรับกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ จะมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท 

 

ค านิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
(ที่มีความเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์) 

 
 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้น ๆ ด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 
หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น บิดำ  
มำรดำ  คู่สมรส  พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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 ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น 
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ   ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขอ
อนุญำตต่อส ำนักงำน  

 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน     ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
 
1. ด ำเนินกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้

ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุร่วมกบักรรมกำรผูจ้ัดกำร  
2. มีบทบำทในกำรควบคมุกำรประชุมให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบรษิทั 

ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ  
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัตหิน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี 
4. มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรใช้นโยบำย และแนวทำงปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ำยจัดกำร รวมทัง้ให้ค ำแนะน ำ

และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร แตไ่มม่ีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษัท 
5. ดูแล ติดตำม กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตำม 

วัตถุประสงคห์รือกฎบัตรที่ก ำหนดไว้  
6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ำดในกรณีทีท่ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท มีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง 

ฝ่ำยเท่ำกัน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท 
1. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ได้มำตรฐำน 
2. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
3. พิจำรณำอนุมัติผังอ ำนำจอนุมัติ 
4. ก ำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ

เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร 
5. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น  
6. รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทำนและเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริหำร 
ทั้งนี้ ก ำหนดให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออำจมีควำมขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจำกนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 
 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
 กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
 กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท 

 
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

ตรวจสอบ จ ำนวน 3 ท่ำน หนึ่งในกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำร
ผู้จัดกำร ทั้งนี้คณะกรรมกำรจะเป็นผู้ที่มีควำมหลำกหลำยในควำมรู้ ควำมสำมำรถ อำทิ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำน 
บัญชี กำรเงิน กำรปกครอง กำรผลิต กำรตลำด เป็นต้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. พลเอกเทอดศักดิ ์ มำรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ กรรมกำรตรวจสอบ 
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โดยมี นำงสำวพิมร ำไพ บุญชะนะ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.

มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทำนให้บรษิัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บรษิัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  โยกย้ำย  เลิกจ้ำงหัวหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิัทปฏบิัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกีย่วข้องกับธุรกจิของบริษทั 

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว  รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชโีดยไม่มฝี่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจำกน้ียังรวมถึงกำรเสนอเลิกจ้ำงผู้สอบบญัชีภำยนอกด้วย 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกีย่วโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพัย์  ทั้งนี้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ ข้อก ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์  หรือกฎหมำยที่เกีย่วข้องกับธุรกจิของบรษิัท 
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัช ี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัตหิน้ำทีต่ำมกฎ

บัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผูถ้ือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ  
8. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัท  
 ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
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คณะกรรมการบริหาร  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. นำยวัลลภ สุขสวัสด์ิ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยชำลี สุขสวัสด์ิ กรรมกำรบริหำร  
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรบริหำร 
4. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรบริหำร 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 

1. มีอ ำนำจส่ังกำร วำงแผน และก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้สอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติหรือก ำหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนกำรลงทุน และ/หรือกำรระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

4. ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ภำยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ 
5. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

บริษัทแล้ว หรือเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักกำรแล้ว 
6. มีอ ำนำจด ำเนินกำรซื้อ ขำย จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดกำรโดย

ประกำรอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงกำรลงทุน ตำมแผนงำนที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว 
7. มีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อทรัพย์สิน หรือกำรช ำระรำคำใด ๆ อันสืบเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท ตำมสัญญำ และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนด 

8. ภำยในวงเงินที่คณะกรรมกำรได้มอบอ ำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติกำรซื้อ กำรจัดจ้ำง 
กำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ ำนำจลงทุน และด ำเนินกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

9. ภำยในวงเงินที่คณะกรรมกำรได้มอบอ ำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมัติกำรกู้ยืมเงิน เบิกเงิน
เกินบัญชีจำกธนำคำร นิติบุคคลหรือสถำบันกำรเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

10. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์และสถำนะทำงเศรษฐกิจ 
11. ด ำเนินกำรเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละครำวไป 
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นน้ัน จะไม่

รวมถึงอ ำนำจ และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
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คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรพจิำรณำควำมเส่ียงจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำยชำลี สุขสวัสด์ิ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4. นำยอำรักษ ์ สขุสวัสด์ิ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ง 
 

1. ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่คณะกรรมกำรกำรบริษัทก ำหนดกำรประเมินผลควำมเส่ียง 
แนวทำงกำรป้องกันและตรวจสอบควำมเส่ียงอย่ำงมีระบบในธุรกิจอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกำสที่

องค์กรจะเกิดควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ โดยมุง่เน้นให้เกิดวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขึ้น
ในองค์กร 

2. ให้ค ำแนะน ำและให้กำรสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเส่ียง ระดับควำม
เส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงควำมเบีย่งเบนของระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 

3. กล่ันกรองและสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเส่ียงได้รับกำรตอบสนองอย่ำง
เพียงพอ และเหมำะสม อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ้

4. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะจัดให้มีกำรประชุมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้รำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบ 
 

คณะกรรมการสรรหา  
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบัต ิ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ   กรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ   กรรมกำร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรรำยใหม่ หรือสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร โดยใหม้ี

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือวธิีกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงมหีลักเกณฑ์และควำมโปรง่ใส เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ /หรือที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมัติ  

2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรฝึกอบรมทีเ่กี่ยวกับกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรและควำมรูท้ี่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจกำร
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษทั อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัท 
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3. จัดท ำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรผูจ้ัดกำรและผู้บรหิำรระดับสูง )Succession plan) เพื่อเตรียมพรอ้มบุคคลทีม่ี
ศักยภำพให้สำมำรถสืบทอดต ำแหน่งงำนในกรณีที่กรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้บริหำรระดับสูงเกษยีณอำยุ 
ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ได้ 

4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย  
 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์  ประธำนกรรมกำร  / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ  กรรมกำร 
3. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ  กรรมกำร 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

1. รูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและ
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสม โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1 ทบทวนควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปจัจุบัน 
1.2 พิจำรณำข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิัทอื่นที่อยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกับบรษิัท 
1.3 ก ำหนดหลักเกณฑ์ใหม้ีควำมเหมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมทีค่ำดหวัง ให้มคีวำมเป็นธรรม

และเป็นกำรตอบแทนบุคคลทีช่ว่ยให้งำนของบริษทั ประสบผลส ำเร็จ 
1.4 ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท โดยพิจำรณำจ ำนวนเงินและสัดส่วนกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนของแต่ละรูปแบบใหม้ีควำมเหมำะสม 
1.5 พิจำรณำให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นไปตำมเกณฑท์ี่หนว่ยงำนทำงกำรก ำหนดหรือข้อแนะน ำ

ที่เกี่ยวข้อง 
2. ประเมินผลกรรมกำรผูจ้ัดกำรและน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
3. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย  

 
ผู้บริหาร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีผู้บริหำรจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด (รักษำกำร) 
2. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสด์ิ รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
3. นำงสุภัค สุขสวัสด์ิ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (ส่วนสำขำ) 
4. นำยสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (ส ำนักงำนใหญ่) 
5. นำงสำวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
6. นำยรำชำ พจน์อริยะ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน ส ำนักงำนใหญ่ 
7. นำยอรรถพล ธนำพล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน สำขำ 1 
หมายเหตุ : - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมูล (56-1) 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ัดการ   
1. เป็นผู้บริหำรจัดกำร และควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท รวมถึงอำจมอบอ ำนำจให้

ผู้บริหำรหรือบุคคลอื่นใด ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติประจ ำวันของบริษัท 
2. เป็นผู้ก ำหนดและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรโดยรวมในทำงปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด 
3. ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรได้มอบหมำย 
4. มีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อ เช่ำ หรือลงทุนตำมแผนงำนที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอ ำนำจในกำร

อนุมัติหรือยกเลิกกำรซื้อ กำรจ้ำง กำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ กำรขำยทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรช ำระรำคำ
หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ ำนำจอนุมัติที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

5. มีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อทรัพย์สิน หรือกำรช ำระรำคำหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อันสืบเนื่องมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทตำมสัญญำ และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำมผังอ ำนำจอนุมัติที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

6. เป็นผู้พิจำรณำเรื่อง กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และกำรระดมทุนของบริษัทเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรตำมล ำดับของควำมส ำคัญ 

7. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้เงินรำงวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน และค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ของพนักงำนทั้งหมดของบริษัท ในต ำแหน่งต่ ำกว่ำผู้จัดกำรฝ่ำยลงไป 

8. มีอ ำนำจด ำเนินกำรเปิดและปิดบัญชีเงินฝำกประเภทต่ำง ๆ กับธนำคำรและสถำบันกำรเงินเพื่อควำม
สะดวกในกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส ำคัญ 

9. ขออนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยผ่ำนคณะ
กรรมกำรบริหำรของบริษัท 

10. มีอ ำนำจออกค ำส่ัง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษำไว้ซึ่งระเบียบวินัยภำยในองค์กร 

11. น ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรได้พิจำรณำ  
12. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท  และคณะกรรมกำรบริหำร 
13. ก ำกับดูแลและบริหำรงำนในส่วนงำนกำรบริหำรกำรขำยและกำรตลำดทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

 
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น กรรมกำร

ผู้จัดกำรจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและระเบียบวำระต่ำง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และจะไม่รวมถึง
อ ำนำจ และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
 กำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรผู้จัดกำรไม่สำมำรถกระท ำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมำยจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำว ๆ ไป 
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การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน 
 

เรื่อง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

1. อนุมัติกำรจัดหำสินทรัพย์
ถำวรประเภทอสังหำริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 60,000,000 บำท ไม่เกิน 30,000,000 บำท - - 

2. อนุ มั ติ ก ำ รขำยสิ นทรัพย์
ประเภทอสังหำริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 40,000,000 บำท ไม่เกิน 10,000,000 บำท - - 

3. อนุมัติกำรซื้อเพ่ือกำรซ่อม
บ ำรุง 

ไม่เกิน 30,000,000 บำท ไม่เกิน 10,000,000 บำท ไม่ เ กิ น  2 , 000 , 000 
บำท 

ไม่เกิน 100,000 บำท 

4. อนุมัติกำรซื้ออุปกรณ์และ
วัสดุส ำนักงำน  

เกิน 20,000,000 บำท ไม่เกิน 10,000,000 บำท ไม่ เ กิ น  1 , 000 , 000 
บำท 

ไม่เกิน 100,000 บำท 

5. อนุมัติกำรขำยสินทรัพย์
ยกเว้นอสังหำริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 20,000,000 บำท ไม่เกิน 5,000,000 บำท - - 

6. อนุมัติกำรขอรับ /  ใ ห้กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 

ไม่เกิน 100,000,000 บำท - - - 

 
หมำยเหตุ : กรณีเกินอ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริหำร จะต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ 
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร 
ผู้ตรวจสอบภำยใน 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

ผู้ช่วยกรรมกำร 
ผู้จัดกำร (ส่วนสำขำ) 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
(ส ำนักงำนใหญ่) 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
โรงงำนส ำนักงำนใหญ่ 

ผู้อ ำนวยกำรฝำ่ย
โรงงำน สำขำ 1 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย
และกำรตลำด 

ผู้จัดกำรโรงงำน  
ไม้บอร์ด 

ผู้จัดกำรโรงงำน  
ไม้ยำง 

ผู้จัดกำรโรงงำน  
กระดำษ 

ผู้จัดกำร 
ฝ่ำยบคุคล 

ผู้จัดกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน 

ผู้จัดกำร 
ฝ่ำยจัดซื้อ 

ผู้จัดกำรฝ่ำย
ขำยและตลำด
ต่ำงประเทศ 

ผู้จัดกำรฝ่ำย 

ขำยและตลำด 

ผู้จัดกำรฝ่ำย
ขำยและตลำด 

ฝ่ำยกระดำษ 

ส่วนงำน 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

ส่วนงำน
คลังสินค้ำ/สโตร ์

ส่วนงำนจัดส่ง/
ส่งออก 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรสรรหำ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

เลขำนุกำรบริษัท และนักลงทุนสัมพนัธ์ 
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รายงานประจ าปี 2559

เลขานุการบริษทั 
 
นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเพื่อรับทรำบถึงข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
บริษัท และติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง
ที่มีนัยส ำคัญแก่กรรมกำร 

 ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยจัดกำร ดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติต่ำง ๆ  

 บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มี
กำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบและข้อก ำหนดของ 
ส ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เป็นบุคคลผู้ประสำนงำน (Contact person) กับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน กลต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ได้แก่ 
- ทะเบียนกรรมกำร  
- หนังสือเชิญประชุม และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
- หนังสือเชิญประชุม และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
- รำยงำนกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท ของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร 
- รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท  
- รำยงำนประจ ำปี 
- แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

 กำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศ
ก ำหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
เลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่  และให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว 
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รายงานประจ าปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 

ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2559 ได้มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน : 

 ประธำนกรรมกำร 28,000 บำทต่อเดือน 
 กรรมกำร 18,000 บำทต่อท่ำนต่อเดือน 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 23,000 บำทต่อเดือน 
 กรรมกำรตรวจสอบ 18,000 บำทต่อท่ำนต่อเดือน 

2) ค่ำเบี้ยประชุมส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด : จ ำนวน 7,000 
บำทต่อท่ำนต่อคร้ัง 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเส่ียง 
4. คณะกรรมกำรสรรหำ 
5. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3) ค่ำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บำท  

หมำยเหตุ :  เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล บริษัทได้ก ำหนด
นโยบำยในกำรควบคุมกำรตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ย
ประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น และตำมอ ำนำจอนุมัติที่มี โดยกำรตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมูลค่ำ
มำกกว่ำ 1,000,000 บำทต่อคนต่อปี จะต้องน ำเสนอเป็นวำระกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยระบุรำยละเอียดและควำมสมเหตุสมผลของกำรจ่ำยสวัสดิกำรเพิ่มเติม
ดังกล่ำว  

 
จ ำนวนครั้งของกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร (ปี 2558 – 2559) มีรำยละเอียด ดังนี ้ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

รายชือ่คณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1. พลเอกเทอดศักด์ิ มำรมย ์ 8 8 9 9 
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รายงานประจ าปี 2559

รายชือ่คณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ ์ 8 8 9 9 

3. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบัต ิ 8 7 9 9 

4.นำยชพูงษ์ ธนเศรษฐกร - - 5 5 

5. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 8 8 9 9 

6. นำยวัลลภ  สุขสวัสดิ ์ 8 8 8 9 

7. นำงวรำภรณ์  สุขสวัสด์ิ 8 8 9 9 

8. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 8 8 8 9 

9. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสด์ิ 8 8 9 9 
 
หมายเหต ุ: นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายชือ่คณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1. พลเอกเทอดศักด์ิ มำรมย ์ 4 4 4 4 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ ์ 4 4 4 4 

3. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบัต ิ 4 3 4 4 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

รายชือ่คณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ ์ 2 2 2 2 

2. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัต ิ 2 2 2 2 

3. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 2 2 2 2 

4. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 2 2 2 2 
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          คณะกรรมการสรรหา 
 

รายชือ่คณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบัต ิ 1 1 1 1 
2. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 1 1 1 1 
3. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 1 1 1 1 

   
  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

รายชือ่คณะกรรมการ 

ป ี2558 ป ี2559 
จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

จ านวนคร้ัง
การประชมุ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ ์ 1 1 1 1 

2. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 1 1 1 1 

3. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 1 1 1 1 

 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร ส ำหรับปี 2558 และ ปี 2559 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
คณะกรรมการรวมทุกคณะ  

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 

เงินเดือน 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

โบนัส รวม เงินเดือน 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. พลเอกเทอดศักด์ิ มำรมย์ 480,000 65,000 120,000 665,000 552,000 98,000 120,000 770,000 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์ 420,000 80,000 120,000 620,000 492,000 119,000 120,000 731,000 

3. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบัติ 360,000 70,000 60,000 490,000 430,000 112,000 60,000 604,000 

4. นำยชูพงศ์ ธนเศรษฐกร - - - - 135,000 35,000 - 170,000 

5. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 180,000 65,000 60,000 305,000 216,000 91,000 60,000 367,000 

6. นำยวัลลภ  สุขสวัสด์ิ 180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 63,000 60,000 339,000 

7. นำงวรำภรณ์  สุขสวัสด์ิ 180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 70,000 60,000 346,000 

8. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 180,000 65,000 60,000 305,000 216,000 84,000 60,000 360,000 

9. น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสด์ิ 180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 70,000 60,000 346,000 

รวม 2,160,000 480,000 600,000 3,240,000 2,691,000 742,000 600,000 4,033,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 

เงินเดือน 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

โบนัส รวม เงินเดือน 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ 180,000 20,000 ไม่มี 200,000 276,000 28,000 ไม่มี 304,000 

2. พลเอกเทอดศักด์ิ มำรมย์ 120,000 20,000 ไม่มี 140,000 216,000 28,000 ไม่มี 244,000 

3. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบัติ 120,000 15,000 ไม่มี 135,000 216,000 28,000 ไม่มี 244,000 

รวม 420,000 55,000 ไม่มี 475,000 708,000 84,000 ไม่มี 792,000 

 
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
คณะกรรมการสรรหา 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม 
1. รศ.ทรงกลด  จำรุสมบัติ 7,000  7,000  
2. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 7,000  7,000  
3. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 7,000  7,000  
รวม 21,000 21,000 

 
 

  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์ 10,000  14,000 

2. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ 10,000  14,000 

3. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 10,000 14,000 

4. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 10,000  14,000 

รวม 40,000 56,000 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์ 7,000  7,000  
2. นำยชำลี  สุขสวัสด์ิ 7,000  7,000  
3. นำยอำรักษ์  สุขสวัสด์ิ 7,000  7,000 
รวม 21,000 21,000 

 
ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
รอบบญัชีปี 2558 รอบบญัชีปี 2557 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินเดือน 7 10,824,000 7 9,990,760 

โบนัส - 476,000 - 773,730 

เงินสมทบกองทุน 
ส ำรองเล้ียงชีพ 

7 342,720 7 332,283 

รวม 7 11,642,720 7 11,096,773 

 

ในกรณีที่จะมีกำรพิจำรณำอนุมัติเกี่ยวกับกำรให้สวัสดิกำรเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมกำรบริษัท และ/หรือ

ผู้บริหำรบริษัท ในส่วนที่นอกเหนือจำก เงินเดือน ค่ำเบี้ยประชุม สวัสดิกำร ค่ำบ ำเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จำกเดิมที่

เคยมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรบริษัทไว้อยู่ก่อนแล้ว หำกในภำยหลังจะมีกำร

ให้สวัสดิกำรพิเศษเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 1,000,000 บำทต่อคนต่อปี จะต้องน ำเข้ำเป็นวำระกำรประชุม 

โดยระบุรำยละเอียดและควำมสมเหตุสมผลของกำรจ่ำยสวัสดิกำรพิเศษเพิ่มเติมดังกล่ำว ตัวอย่ำงเช่น หำกเป็นกรณี

ของกำรให้สวัสดิกำรพิเศษเพิ่มเติมในรูปของรถประจ ำต ำแหน่ง ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท ได้แก่ ค่ำผ่อน

งวดรถ และค่ำพนักงำนขับรถประจ ำต ำแหน่ง หำกมีมูลค่ำรวมแล้วมำกกว่ำ 1,000,000 บำทต่อคนต่อปี จะต้ อง

น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

พิจำรณำควำมเหมำะสม ควำมสมเหตุสมผลและให้ควำมคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำร

ดังกล่ำวต่อไป 

 ค่าตอบแทนอื่น 
- ไม่มี - 
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บุคลากร 

 จ านวนพนักงาน )ไม่รวมผูบ้ริหาร (  
 
ในรอบ 2 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2558 – 2559) บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนักงำน ดังต่อไปนี้  
 

ข้อมูล 
ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
พนักงานประจ า 212 253 

1. ฝ่ำยบริหำร 11 11 
2. ฝ่ำยกำรตลำด 50 102 
3. ฝ่ำยโรงงำน/ผลิต 63 55 
4. ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 21 20 
5. ฝ่ำยจัดซ้ือ 12 13 
6. ฝ่ำยบุคคล/ธุรกำร 32 26 
7. ส่วนงำนสโตร์/คลังสินค้ำ 8 17 
8. ส่วนงำนจัดส่งและส่งออก 11 5 
9. ส่วนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4 4 
พนักงานรายวัน 849 960 
รวม 1,061 1,213 

 
หมำยเหตุ :  พนักงำนรำยวัน ประมำณร้อยละ 79.14 เป็นพนักงำนในฝ่ำยโรงงำน/ผลิต และมี

ปริมำณแรงงำนต่ำงด้ำวคิดเป็นประมำณร้อยละ 65.95 ของพนักงำนรำยวัน 
 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
 

หน่วย : บาท ปี 2558 ปี 2559 
ค่ำตอบแทนของพนักงำนประจ ำในรูปเงินเดือน 
โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

67,526,241 
 

70,399,617 
 

ค่ำตอบแทนของลูกจ้ำงในรูปค่ำจ้ำง 123,928,952 141,600,598 

ค่ำอบรมสัมมนำ 72,797  72,797  

รวม 191,527,990 212,073,012 
 
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตั้งกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งบริษัทด าเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

 
บริษัทมีนโยบำยกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจำ้ง โดยจะพิจำรณำจำกอัตรำกำร

เติบโตของผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีเป็นส ำคัญ ต่อมำจะพิจำรณำกำรปรับเพิม่ขึ้นของอัตรำค่ำตอบแทนให้
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ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพจิำรณำกำรปรับเพิ่มขึ้นเปน็รำยบุคคลตำมระดับควำมมีอตุสำหะ ตั้งใจ ทุ่มเท 
และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนเป็นล ำดับต่อมำ 

 
 ข้อพิพาทดา้นแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  

-  ไม่มี  - 
 

 นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดย

ก ำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงชัดเจนและสม่ ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงำนประจ ำปีส ำหรับกำรอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะในกำรท ำงำน ทั้งกำรอบรมภำยในบริษัทและส่งเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรของหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิกำรให้กับบุคลำกร เพื่อสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน โดยมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่เป็นพื้นฐำนส ำคัญคือ  
 กำรให้พนักงำนเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนในฝ่ำยงำนของตนเอง 

น ำเสนอควำมคิดเห็นมุมมองในกำรท ำงำน เพื่อพัฒนำกำรท ำงำนจำกรูปแบบเดิม ๆ ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มมำกขึ้น 

 สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จขององค์กร และจะพิจำรณำ
กำรให้ผลตอบแทนแก่บุคลำกรทั้งจำกผลส ำเร็จขององค์กรโดยรวม และควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทใน
กำรท ำงำนโดยเฉพำะที่ตัวบุคคล  

 ส่งเสริมให้พนักงำนสร้ำงควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีกำร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรท ำงำนจริงที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำ  

 ส่งเสริมให้มีกำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำ กำรตลำด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ทั้งนี้เพื่อจะได้น ำมำปรับใช้ในกระบวนกำรท ำงำน
ของบริษัทให้มีควำมทันสมัยและสำมำรถปรับตัวได้ทันต่อทุก ๆ สถำนกำรณ์ในภำวะ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีกำรเปล่ียนแปลง 

 ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทำง
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย เพื่อสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืน และสร้ำงกำรรับรู้และควำมเป็นที่
ต้องกำรของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมกำรพัฒนำและกระตุ้นเพื่อให้บุคลำกรภำยในองค์กรมีทัศนคติต่อกำรท ำงำน ที่จะต้อง
สร้ำงกำรพัฒนำและควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ ใน
กระบวนกำรผลิตจะต้องดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรตลำดจะต้องสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้
เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ฝ่ำยงำนที่ควบคุมค่ำใช้จ่ำยของบริษัทจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรให้
สัดส่วนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยลดลงอย่ำงต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหำรจัดกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 
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การก ากับดูแลกิจการ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2555 มีมติ
อนุมัตินโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรครั้งแรก รวมถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลังจำกวันที่
ประชุมดังกล่ำว โดยได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงำนระดับ
ปฏิบัติงำน ผู้บริหำร ตลอดจนคณะกรรมกำร ทั้งนี้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน เพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืนอันจะน ำมำซึ่งประโยชน์ในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และสำธำรณชน
ทั่วไป โดยนับจำกวันที่ได้มีกำรอนุมัตินโยบำยและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรในครั้งแรกแล้วก็ได้มีกำรปรับปรุง
เพิ่มเติมในรำยละเอียดที่ส ำคัญเพื่อให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี ซึ่งสำระส ำคัญของกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
ครอบคลุมสิทธิพื้นฐำนต่ำง ๆ อำทิ กำรซื้อขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำร
ได้รับข่ำวสำร ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อำทิ กำรจัดสรรเงินปันผล กำร
ก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และกำรลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจำกสิทธิ
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พื้นฐำนดังกล่ำวแล้ว บริษัทก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่ง
เอกสำร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ วำระกำรประชุม ตลอดจนเอกสำรข้อมูล
ประกอบกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุม และสิทธิของผู้
ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงลงมติ 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

3) บริษัทจะไม่มีกำรริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีกำร
เปิดเผยไว้ตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในฐำนะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกำรศึกษำข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลง
ข้อมูลส ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ และจะไม่มีกำรแจกเอกสำรที่มีข้อมูลส ำคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน เป็นต้น 

4) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงในกำรประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้
ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น 

5) บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ ตำม
แนวทำงปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้สำมำรถเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมแนวทำงที่บริษัทได้ก ำหนดไว้  

6) กรรมกำรทุกคนจะเข้ำร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

7) เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ โดยจะมีรำยละเอียดของกำรชี้แจงขั้นตอนกำรลงคะแนน 
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม ผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระพร้อมค ำถำมค ำตอบ และจะเปิดเผยต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  
 

บริษัทมีแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งผู ้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำ คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรของบริษัทจะดูแลให้กำรใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไ ป
อย่ำงเหมำะสม โดยได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ซึ่งในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอันควร รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง 
สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน หรือผู้อื่นมำประชุมและออก
เสียงลงมติแทนได้ นอกจำกนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำง
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น้อยะ 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ ้น ทั ้งนี ้ กำรด ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทและ
ตำมล ำดับวำระกำรประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจนและ
เพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหำกไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคัญที่
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจำกนี้บริษัทจะไม่แสดงควำมเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง โดยกำรให้สำรสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยเป็นกำรเฉพำะกลุ่ม และในกรณีที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มี
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมกำรหรือผู้บริหำรผู้นั้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมในกระบวนกำรตัดสินใจใน
กำรพิจำรณำมติกำรเข้ำท ำรำยงำนในธุรกรรมนั้น ๆ  

บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงใช้ข้อมูลภำยในเพื่อ
หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ โดยก ำหนดแนวทำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทำง
ดังกล่ำวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบำยและวิธีกำรติดตำมดูแลในกำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนน้ัน บริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจำรณำตัดสินควำมผิด ในกรณีที่
มีกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรมีกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรเป็น
ผู้พิจำรณำควำมผิด ตำมมำตรกำรลงโทษที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรทรำบ
ถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทส ำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภำวะ 
ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรกระท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบ 
และจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) ให้ถูกต้อง 
 
หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อำทิ ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้ลงทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรดูแลจำกบริษัทตำมสิทธิที่มีตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้บริษัทจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน จะต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชั่น กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพต่อ
สิทธิมนุษยชน 

โดยบริษัทจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลง
ที่มี โดยบริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตำมบทบำทและหน้ำที่
ที่มีในกำรสร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้ำง
ควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืนให้กับกิจกำร และสร้ำงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อส่ือสำร เสนอแนะ ร้องเรียนเรื่องที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท 
ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม โดยสำมำรถให้ข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำว
มำต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท  
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บริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในกำร
สร้ำงควำมมั่งคั่ง ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำร ดังนี้ 

 
 ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็น

ธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ควบคู่
ไปกับกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำนเป็นส ำคัญ  

 กำรซื้อสินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำจะเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ โดยจะปฏิบัติตำม
สัญญำที่ท ำร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะ
ยำวกับทั้งสองฝ่ำย 

 กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมตำมข้อตกลงที่มีกับสถำบันกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด 
 เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำทั้งด้ำนคุณภำพสินค้ำ และกำร

ให้บริกำรที่ดีและได้มำตรฐำน กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ และกำรให้ควำมส ำคัญกับกำร
ก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและเท่ำเทียม ภำยใต้นโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่มี 

 กำรปฏิบัติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีกำรที่ไม่สุจริต เพื่อท ำลำย
คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

 ให้ควำมส ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชน
และสังคม เพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจำกนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดย
กำรบริจำคเงินเพื่อกำรกุศลอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  
หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้ำนกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ สม่ ำเสมอ 
และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ โดยเป็นไป
ตำมช่องทำงที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งข้อมูลส ำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทจะดูแลให้คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่ เป็นอิสระและได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรจัดให้มีส ำนักงำนตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน เพื่อ
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรถ่วงดุลและตรวจสอบได้ (Check and Balance) เป็นไปตำมโครงสร้ำง
องค์กรของบริษัท  
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คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรท ำหน้ำที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อ
ส่ือสำรกับบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ส่ือสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 

- กำรเปิดเผย และเผยแพร่สำรสนเทศที่ส ำคัญให้แก่นักลงทุนทรำบ 
- ชี้แจงกรณีที่มีข่ำวลือหรือข่ำวสำรต่ำง ๆ  
- กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจำกสภำพปกติของตลำด 
- กำรประชุมร่วมกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์  
- กำรจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกำรด ำเนินกิจกำรแก่นักลงทุนและนักวิเครำะห์  

โดยมีช่องทำงกำรติดต่อกับหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ กำรตอบค ำถำมทำงโทรศัพท์ 
02-152-7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์) อีเมล์ ผ่ำนทำง ir@eastcoast.co.th และผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com หรือ www.elegathai.com  

นอกจำกนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้แก่  
 เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำทิ จ ำนวน

ครั้งของกำรประชุมและจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ 
 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงรูปแบบและ

ลักษณะของค่ำตอบแทน  
 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 นโยบำยเกี่ยวกับสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 จริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of conduct)’ 
 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
 วิสัยทัศน์ / ภำรกิจ 
 รำยงำนประจ ำปี 
 งบกำรเงิน 
 ข่ำวสำรที่เผยแพร่ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อมูลต่ำง ๆ ข้ำงต้น นอกจำกจะเปิดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนช่องทำงตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจำกนี้บริษัทจะจัดให้มีกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นประจ ำ เพื่อให้เกิดกำร
ปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย และสำมำรถส่งต่อข่ำวสำรข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงทั่วถึงและทันเวลำ 

นอกจำกนี้  บริษัท ยังจัดให้มีกำรส่ือสำรข้อมูลผ่ำนกำรพบปะกับนักวิ เครำะห์ เป็นประจ ำ 
โ ดย ในปี  2559 บริษัท  ไ ด้จัด ใ ห้มีก ำ รพบปะ ในลักษณะกำร เปิด เ ผยข้อมูล ขอ งบ ริษัท กับ
นักวิ เครำะห์  เป็นจ ำนวน 2 ครั้ งในรอบปี  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.elegathai.com/
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หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board of Responsibilities) 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
ซึ่งสำมำรถน ำประสบกำรณ์ที่มีมำพัฒนำและก ำหนดแนวทำงนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี  

คณะกรรมกำรของบริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกำรและผู้ถือหุ้น
โดยรวม และมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยบริษัท รวมถึงก ำกับดูแล ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยบริหำร รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเทียบกับแผนงำนที่วำงไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมกำร
จ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่มำจำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน และกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร
จ ำนวน 4 ท่ำน และจำก 3 ท่ำน ใน 4 ท่ำน ที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ โดยบริษัทได้
ก ำหนดนิยมกรรมกำรอิสระในระดับที่เข้มกว่ำหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ก ำหนด กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ จึงถือเป็นกำร
ถ่วงดุลของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรแต่ละคนจะต้องด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่ำ 5 แห่ง นอกจำกนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยได้ก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

นอกจำกนี้ที่ผ่ำนมำในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ยังไม่มีครั้งไหนที่มีจ ำนวนกรรมกำรต่ ำ
กว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม และในปี 2558 นี้ จึงได้
ก ำหนดเป็นนโยบำยเกี่ยวกับจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต่ ำ ว่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม 
คณะกรรมกำรจะต้องมีจ ำนวนอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย และตำมที่ได้รับมอบหมำย 
โดยคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ที่มีควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมขอบข่ำย และอ ำนำจหน้ำที่ของ
เลขำนุกำรบริษัท และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท นอกจำกนี้ทำง
บริษัทยังส่งอบรมและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
จรรยำบรรณ เพื่อก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน  

บริษัทมีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยน ำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมขอบเขตภำระหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้
ปฏิบัติหน้ำที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตรำค่ำตอบแทนที่ก ำหนดสำมำรถเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัท
เข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

คณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้อง
ได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำก่อนวันนัดหมำยจัดกำรประชุมไม่น้อย
กว่ำ 5 วันท ำกำร และในกำรประชุมกรรมกำรทุกท่ำนมีควำมเป็นอิสระในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น โดยกรรมกำร
บริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยได้ก ำหนดให้
กรรมกำรบริษัทต้องเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษทัในทกุครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น โดยในกำรประชุมจะ
พิจำรณำถึงวำระกำรประชุมที่จะพิจำรณำว่ำ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมหรือไม่ 
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ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบข้อมูลที่จะใช้ประกอบกำรพิจำรณำในวำระนั้น ๆ ด้วยควำมครบถ้วน 
และเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษทัที่ไมเ่ป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะจัดประชมุระหว่ำงกันเอง
ตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย โดยควรจะพิจำรณำแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรผู้จัดกำร
รับทรำบด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้
จำกกรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรท่ำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด และใน
กรณีที่มีควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพที่ได้รับ
อนุญำตจำกส ำนักงำน กลต. หรือผู้มีควำมเห็นอิสระในสำยงำนอื่น ๆ มำร่วมให้ควำมเห็น โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีมำตรกำรด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุมี
ผลและปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้ก ำหนดให้
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ 
และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส ำนักงำน กลต. และจะต้องส่งส ำเนำเอกสำรกำร
รำยงำนดังกล่ำวให้กับเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทในครำวต่อไปเพื่อรับทรำบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น นอกจำกนี้ยังจะต้องมีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องส ำหรับกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนก ำกับ
ได้แจ้งถึงแนวทำงปฏิบัติไว้ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลและด ำเนินกำรให้มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรในแต่ละคณะ 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จะพิจำรณำจำก ข้อมูลผลประกอบกำรของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ กำรปฏิบัติงำนและควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร โดยจะน ำข้อมูล
ค่ำตอบแทนที่ก ำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับขนำดธุรกิจหรืออุตสำหกรรมที่มีรำยได้ ก ำไรสุทธิ
ใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกตำมหมำวดธุรกิจ – ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
อ้ำงอิงจำกข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้วย 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ในครำว
เดียวกันด้วย โดยต่อไปคณะกรรมกำรสรรหำ จะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท ใน
กำรพิจำรณำก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยเกณฑ์
ดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยำว ซึ่งผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูก
น ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรต่อไป  

กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำใจถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัท และพร้อมที่จะแสดง
ควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน 
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัททุกคนยังอุทิศเวลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่และเพียงพอ โดย
ถือปฏิบัติเป็นหน้ำที่ที่จะต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจ ำเป็น ในกรณีของกรรมกำร
เข้ำใหม่ บริษัทจะจัดให้มกีำรปฐมนิเทศและใหค้วำมรู้เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมกำรเข้ำใหม่ ทั้งนี้
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เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทยงัให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพยีงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยขอ้มูลที่เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปรง่ใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซึ่ง
รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มผีลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพยข์องบริษทัตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเผยแพรข่้อมูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องไดใ้ช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทั้งกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณยี ์
ส่ือของตลำดหลักทรัพยแ์ละส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถงึเว็บไซด์ของบริษัท 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทรวม 5 

คณะ ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบริหำร 
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4. คณะกรรมกำรสรรหำ  
5. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก

คณะกรรมกำรบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 
คน ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน 
 
 คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 

 
 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะ
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ต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น 
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

 ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน  

 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่
มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท  

กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได ้
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คุณสมบัติกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท และ 

 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้อง
มีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

 มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงสุด 

 
1. คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทได้พิจำรณำคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1.1 พิจำรณำคัดเลือกตำมเกณฑ์คุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

1.2 พิจำรณำถึงควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับ
ธุรกิจของบริษัท 

1.3 ส ำหรับกรณีที่เป็นกรรมกำรเดิมที่จะกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง จะ
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนในช่วงที่เคยด ำรงต ำแหน่ง และพิจำรณำถึงจ ำนวน
บริษัทที่กรรมกำรแต่ละท่ำนจะไปด ำรงต ำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 
เพื่อป้องกันปัญหำด้ำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

1.4 กำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำควำมเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รับ
คัดเลือกเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่ ส ำนักงำน กลต. ก ำหนด และหลักเกณฑ์
ของบริษัทเอง 

1.5 พิจำรณำวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ โดยหำกเป็นกรรมกำรอิสระ
เดิมที่จะกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ จะต้องมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องนับ
จำกวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่ำ 9 ปี โดย
จะพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลและควำมจ ำเป็น หำกจะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระ
ท่ำนนั้นด ำรงต ำแหน่งต่อไป 

เมื่อได้รำยชื่อผู้ที่มีควำมเหมำะสมแล้ว จึงจะน ำรำยชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 

2. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งใน
สำม ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะต้องออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 
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ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว 

หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใด
ไม่ได ้

3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นตอ้งเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ประธำนในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

4. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมหำชนเข้ำเป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชมุและมีสิทธอิอกเสียงและมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นทีถ่ือโดยผูถ้ือหุ้นทีม่ำประชมุและมีสิทธอิอก
เสียง 

 

อย่ำงไรก็ตำม นับตั้งแต่ปี 2558 บทบำทกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุดจะเป็นหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำจะเข้ำมำด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้

1. พิจำรณำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
2. พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 
3. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร 
4. จัดท ำแผนกำรพัฒนำกรรมกำร 
5. จัดท ำแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) 

 
การพัฒนากรรมการและผูบ้ริหาร 
 
กรรมกำรของบริษัททุกท่ำน มีคุณสมบัติตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพ โดยกรรมกำรบริษัททั้ง 8 ท่ำน ได้ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร นอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อทรำบต่อคณะกรรมกำรบริษัทว่ำ ทำงหน่วยงำนเลขำนุกำร
บริษัทจะส่งข้อมูลโครงกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
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ให้กับคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำเป็นประจ ำและต่อเนื่อง ซึ่งทำงกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน
สำมำรถพิจำรณำคัดเลือกและเข้ำร่วมอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้กับตนเองได้ 

โดยเมื่อช่วงปีที่ผ่ำนมำมีกรรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท ที่ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อ
เพิ่มพูน ควำมรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

1. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ  ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร ต่อไปนี้  

 ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 
(วพน.) รุ่นที่ 6 

 วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รุ่นที่ 4  
2. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร 

ต่อไปนี ้
 หลักสูตร รู้ลึก รู้จริง ภำษีเงินได้นิติบุคคล สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร กำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีขั้นสูง  สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร ประเด็นรำยได้-รำยจ่ำยของกิจกำรและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

หอกำรค้ำจังหวัดจันทบุรี  
3.  นายราชา พจน์อริยะ ผู้อ านวยการโรงงาน  ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร ต่อไปนี้ 

 ประกำศนียบัตร หลักสูตร Risk Management for QMS  
 ประกำศนียบัตร หลักสูตร Interpretation ISO 9001:2015 Requirement Training course 

 
แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) 
 
คณะกรรมกำรสรรหำ ได้พิจำรณำและวำงนโยบำยเกี่ยวกับแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) เพื่อ

เตรียมควำมพร้อมในกรณีที่ผู้บริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้วำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนในหน้ำที่ต่ำง ๆ โดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงได้อย่ำงต่อเนื่อง หรือเพื่อกำร
ก้ำวสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. จัดให้ผู้บริหำรระดบัรองลงไปมีโอกำสได้ท ำงำนร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงในสำยงำนทีต่ัวเองมี
บทบำทรับผิดชอบ กำรได้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมในระดับที่เป็นกำรมอบหมำยนโยบำยจำก
ผู้บริหำรระดับสูง  

2. จัดเตรียมให้มบีุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำงให้มีควำมสำมำรถบรหิำรงำนด้ำนอ่ืน ๆ เพิ่ม
มำกขึ้นกว่ำเดิมเพื่อเตรียมรองรบัในระดับต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้น 

3. ก ำหนดให้ผู้บริหำรระดบัรองทีม่ศีักยภำพเป็นผู้สืบทอดต ำแหน่งงำน 
4. เปิดโอกำสให้ผูบ้ริหำรระดับรองมีโอกำสได้เข้ำรับกำรอบรมแนวคิดเกี่ยวกับกำรเป็นผู้น ำองค์กร 

กำรสร้ำงจิตส ำนึกในระดับควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ตอ่องค์กร รวมถงึแนวทำงบรหิำรงำน
บุคลำกรในสำยงำนทีต่ัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ 

5. พัฒนำให้ผู้บรหิำรงำนระดับรองมีโอกำสได้น ำเสนอแผนงำนและผลกำรปฏิบัติงำนต่อผูบ้ริหำร
ระดับสูง 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
 
คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกับดูแลที่ท ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทย่อยซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 2 บริษัท คือ บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ำกัด ซึ่งบริษัทเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.50 และบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ซึ่งบริษัทเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2558 ต่อมำเมื่อช่วงเดือนมกรำคม ปี 2559 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 75.00 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้ำร่วม
เป็นกรรมกำร และผู้บริหำรในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรในบริษัทย่อย โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทย่อยจะมีรำยละเอียดเช่นเดียวกันกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรของ
บริษัท โดยตัวแทนของบริษัทที่เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย จะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจ อำทิ ด้ำนกำรบริหำรงำน กำรลงทุน เป็นต้น 

 
การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 
 
ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2555 มีมติ

ก ำหนดระเบียบข้อบังคับในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัท ดังนี้   

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้ 
1) ต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท 
2) ต้องไม่น ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3) ต้องไม่ท ำกำรซื้อขำย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูล
ภำยในบริษัท และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท  
อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  

ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของ
บริษัทควรหลีกเล่ียงหรืองดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน
ต่อสำธำรณชน โดยข้อก ำหนดดังกล่ำวให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร 
ผู้บริหำร และลูกจ้ำงของบริษัทด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระท ำผิดร้ำยแรง 

2. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
ครอง 

หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59  

โดยทำงบริษัทได้ประกำศระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทรำบโดยทั่วกัน 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี
 
บริษัทมคี่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีส ำหรับบริษัทและบริษทัย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
บริษัทมคี่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีส ำหรับบริษัทและบริษทัย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ค่ำตรวจสอบบัญชีประจ ำปี (Audit Fee) 
ส ำหรับปี 2559 บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้สอบบัญชี ได้แก่ นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยในรอบปี 2559 โดยมีค่ำธรรมเนียมและกำรเรียกเก็บเงินเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,270,000 
บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) 

2. ค่ำสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินรำยไตรมำส (สำมไตรมำส) (Non Audit Fee) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 714,000 บำท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันบำทถว้น) 

 รวมเป็นจ ำนวนเงินส ำหรับค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2559 เท่ำกับ 1,984,000 บำท 
(หนึ่งล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นส่ีพันบำทถ้วน) 

ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลข
ทะเบียน 2803 จำกบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด ซึ่งอยู่ในรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และไม่มีควำมสัมพันธห์รือมส่ีวนได้เสียระหวำ่ง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ / ผู้บริหำร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและ

ศักยภำพในกำรแข่งขัน ควบคู่ไปกับกำรใส่ใจดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม มีส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  และเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจ โดยค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ 
“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการ
บริหารและจัดการตามมาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจสูงสุด”  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นรำกฐำนส ำคัญที่จะน ำไปสู่
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทภำยใต้กรอบกำรด ำเนินงำนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ ควำม
รับผิดชอบ นวัตกรรมใหม่ และกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 
กรอบกลยทุธ์หลักในการด าเนินธุรกิจ 

 

     
 

    
 

โดยบริษัทได้วำงกลยุทธ์หลักในกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรประเมินผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงรอบด้ำน  มุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณภำพ ควำมสมดุล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
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กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 พัฒนาคนเพื่อสร้างคนเก่ง ควบคู่ไปกับคนดี และมีความรับผิดชอบ 

 
บริษัทก ำหนดคุณลักษณะพื้นฐำนที่ทุกคนในองค์กรจ ำเป็นต้องมี พร้อมก ำหนดควำมสำมำรถตำมต ำแหน่ง

งำนไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนของพนักงำน ตลอดจนกำรบังคับใช้ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งสร้ำงนวัตกรรมผ่ำนเทคโนโลยีและกำร
สร้ำงสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงคนดี คนเก่ง ให้กับบริษัท และสังคม  
 
 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ 

 
บริษัทก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สร้ำงสรรค์ให้
เกิดเป็น 

ข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ในทุกกระบวนกำร  
 

กระบวนการด้านต่าง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

 
 การสร้างสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance) 

 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของพนักงำน ถ้ำพนักงำนมีควำมสุขในกำรท ำงำน และมีควำมสุขในชีวิต

ส่วนตัวควบคู่กันไป จะท ำให้เกิดสุขภำวะในชีวิต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดควำมส ำเร็จ ควำมมั่นคง และ
ควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน องค์กร และสังคมร่วมกัน   
 
 การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล ให้ควำมส ำคัญต่อผลกระทบที่อำจ

เกิดขึ้นจำกกระบวนกำร รวมถึงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรผ่ำนเวทีกำร
ประชุม และช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อน ำมำปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลกำร
ปฏิบัติ กำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงโปร่งใส่ สำมำรถตรวจสอบได้ ผ่ำนทำงรำยงำน
ประจ ำปี เว็บไซต์ และบนเวทีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

การตลาด 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

กระบวนการ 

(บริหาร/
ผลิต) 

การจัดส่ง 
การใช้งาน
สินค้า 

การจัดการ 

ของเสีย 
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กรอบจริยกรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 

 
 

โดยบริษัทได้ก ำหนดกรอบจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำน รวมถึงได้ก ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  และกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนไว้ดังนี ้

 
1. จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ : ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 
ผู้ถือหุ้น 
 
บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในสิทธิพื้นฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น 

สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รับและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท
อย่ำงครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลำ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 
กำรเพิ่มทุนหรือลดทุน กำรจัดสรรเงินปันผล กำรแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์
สนธิ เป็นต้น  

2. ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 14 วัน โดยจะระบุ

วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออก
เสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบกำรตัดสินค้ำอย่ำงครบถ้วน โดยจะเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน เพื่อเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ 

• กำรบริหำรจัดกำรของเสีย 
• มลพิษทำงน้ ำ ทำงอำกำศ 

 
 

•ควำมปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
•กำรเตรียมควำมพร้อมใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

• อิสรภำพของแรงงำน 
• ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

• เวลำท ำงำน 
• ควำมเท่ำเทียม 

• กำรเลิกจ้ำง 
• มนุษยธรรม 

•ควำมซื่อสัตย์ทำงธุรกิจ 
•กำรรักษำควำมลับ 
•กำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
•ผลประโยชน์ทับซ้อน 

จริยธรรม 
ทางธุรกิจ 

สิทธิมนุษยชน 

การบริหาร
จัดการ

สิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัย 
และความ
ปลอดภัย 
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 รำยงำนสำรสนเทศส ำคัญที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสำรสนเทศที่
รำยงำน 
ตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่

เกี่ยวข้อง โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำถึง

สำรสนเทศของบริษัท 

 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้
ถือหุ้น 

 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

3. ก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมประเด็นส ำคัญต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียดในแต่ละ
วำระได ้

4. เมื่อกำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลกำรลงคะแนนเสียงของแต่ละวำระในกำร
ประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้นในวันท ำกำรถัดไป และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมโดยแสดงข้อมูล
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่จัดกำรประชุม เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

5. บริษัทจะน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวำระ และกำรประกำศผลกำรลงคะแนนเสียง เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้
ด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย ำ 

6. บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำร (Company Visit) กำรประชุมนักวิเครำะห์ และเข้ำร่วม
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเหล่ำนี้เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำร
ส่ือสำรให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และนักลงทุน เพื่อสำมำรถติดตำมและรับทรำบข้อมูลจำกทำง
บริษัทได้  

7. บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม และสม่ ำเสมอ และมีอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยตำมที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
 

ลูกค้า 
 
บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำน ค ำนึงถึงสุขภำพของ

ผู้ใช้งำน และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ 
2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนำสินค้ำที่เพิ่มคุณค่ำในกำรใช้งำนต่อผู้บริโภค 
3. ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิด

สิทธิของลูกค้ำ รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหำกบริษัทตรวจพบกำรกระท ำควำมผิดในลักษณะดังกล่ำว ผู้กระท ำในฐำนะ
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
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4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจำกลูกค้ำทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

5. ยึดหลักกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนกำรแจ้งข้อมูล
ต่อลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ และร่วมกันหำแนวทำงกำรปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย 

6. จัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และค ำร้องเรียนจำกลูกค้ำจะ
ได้รับกำรเอำใจใส่และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม ผ่ำนช่อง
ทำงกำรติดต่อส่ือสำรทั้งทำงโทรศัพท์ที่หมำยเลข 0-2152-7301-4 โทรสำร 0-2152-7305 หรือ 
www.elegathai.com, www.ecf-furniture.com หรือทำง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture 
ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถตอบสนองจัดกำรข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส ำเร็จร้อยละ 90 และอยู่
ระหว่ำงกำรจัดหำแนวทำงเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจำกเดิม   

7. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปล่ียนควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำให้แก่
สินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทำงทีมงำนด้ำนกำรตลำดของบริษัทจะมีกำรเข้ำพบและร่วม
ประชุมกับลูกค้ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศตำมตำรำงเวลำที่ได้มีกำรวำงแผนไว้เป็นประจ ำทุกปี 
เพื่อรับฟังปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำงำนร่วมกันในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ หำแนวทำงกำรปรับปรุง และ
พัฒนำในดีขึ้นกว่ำเดิม นอกจำกนี้ในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมกำรเพื่อลูกค้ำในกลุ่มร้ำนค้ำส่งและ
ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) เข้ำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัทได้พัฒนำรูปแบบสินค้ำขึ้นใหม่เป็น
ประจ ำทุกปี พร้อมกับจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อเป็นกำรพบปะและร่วมแลกเปล่ียนแนวทำงกำร
พัฒนำสินค้ำ ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ และหำรือแนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำงกำรค้ำระหว่ำงกันเป็น
ประจ ำทุกป ี 

 
คู่ค้าและเจ้าหน้ีการค้า 
 
บริษัท ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นส ำคัญ 
2. คัดเลือกคู่ค้ำที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรผลิต มำตรฐำนควำม

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
3. รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงกำรค้ำของคู่ค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยมิชอบ 
4. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปล่ียนควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำให้แก่

วัตถุดิบและสินค้ำที่ทำงบริษัทมีกำรส่ังซื้ออย่ำงต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทำงทีมงำนด้ำนจัดซื้อของ
บริษัทจะมีกำรเข้ำพบและร่วมประชมุกับคู่ค้ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศตำมตำรำงเวลำที่ได้มกีำร
วำงแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำงำนร่วมกันในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ เพื่อหำแนว
ทำงกำรปรับปรุง และพัฒนำในดีขึ้นกว่ำเดิม  

5. กำรซื้อสินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำจะเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ โดยจะปฏิบัติตำมสัญญำที่ท ำ
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยำวกับทั้งสองฝ่ำย 

6. ยึดหลักกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนกำรแจ้งข้อมูล
ต่อคู่ค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ และร่วมกันหำแนวทำงกำรปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย 

http://www.elegathai.com/
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7. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ 
โดยผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำงต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้อม
จำกคู่ค้ำ และต้องวำงตัวเป็นกลำงไม่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอำจจะมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ 

8. บริษัทได้แจ้งถึงช่องทำงกำร 
 
คู่แข่งขันทางการค้า 
 
บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กำรปฏิบัติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขันด้วยควำมเป็นธรรม ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส ภำยใต้

กำรค้ำและกำรแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีกำรที่ไม่สุจริต เพื่อท ำลำยคู่แข่งทำงกำรค้ำ  
2. ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวให้ร้ำย 
3. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ / ลิขสิทธิ์ 
4. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
5. ด ำเนินกิจกำรด้วยควำม 

 
เจ้าหน้ี 

บริษัท ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินตำมข้อตกลงกำรกู้ยืมที่มีอย่ำงเคร่งครัด  
2. กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม 
3. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหนี้มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งแสดงถึงกำร

มีควำมสำมำรถที่จะช ำระหนี้ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ รวมถึงกำรรักษำไว้ซึ่งอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำกำรกู้ยืมเงินโดยเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด 

4. เปิดเผยข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ตรงเวลำ 
5. ในกรณีที่มีโอกำสจะเกิดกำรผิดนัดช ำระหนี้หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เจ้ำหนี้และลูกหนี้ได้

ตกลงไว้ร่วมกัน ทำงลูกหนี้จะรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้รับทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย  

6. มีกำรจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน และจัดเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้เพื่อ
รับทรำบนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจและแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป รวมถึงสร้ำงควำมมั่นใจในกำร
ด ำเนินธุรกิจต่อเจ้ำหนี้ 
 

พนักงาน 
 
บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยควำม

เป็นธรรม  
2. ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ควบคู่ไปกับกำรมุ่งเน้นกำร

พัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเจริญเติบโตทำงด้ำน
อำชีพกำรงำนตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติคือ ทำงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือ
พนักงำนท่ำนนั้น หำกพิจำรณำเห็นว่ำ หลักสูตรกำรอบรม หรือทบทวนควำมรู้ใดมีควำมเหมำะสม
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และมีกำรควำมสนใจที่จะขอสมัครเพื่อเข้ำรับกำรอบรม ก็สำมำรถเสนอเรื่องขึ้นมำต่อฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลได้ โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตร โดยจะพิจำรณำ
จำกควำมรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนที่จะได้รับภำยหลังกำรเข้ำรับกำรอบรมเป็นส ำคัญ  

3. จัดท ำ Succession Management ด้วยเป้ำหมำยเพื่อกำรรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรที่ดี และพัฒนำบุคลำกร
เหล่ำน้ันให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงได้  

4. ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำนเป็นส ำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีของพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในกระบวนกำรผลิต บริษัทมีแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยคือ พนักงำนทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้ำปิดปำก ที่ปิดหู (ear plug) และ
รองเท้ำผ้ำใบในขณะปฏิบัติงำนตลอดเวลำ โดยจะพิจำรณำจำกกระบวนกำรท ำงำนที่พนักงำนแต่ละ
คนรับผิดชอบในส่วนงำนนั้น ๆ เป็นส ำคัญ เช่น หำกปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงำนจะต้อง
สวมที่ปิดหู (ear plug) เป็นต้น  

5. กำรเคำรพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำนตลอดจนไม่เปิดเผยหรือ
ส่งผ่ำนข้อมูลหรือควำมลับของพนักงำนต่อบุคคลภำยหรือหรือผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติต่อพนักงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
7. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทำงเพศ สีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ 

อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน 
8. ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัท 
9. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่พนักงำน อำทิ กำรรักษำพยำบำล กำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี กำรท ำประกันชีวิตให้กับพนักงำน และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นต้น  โดยในส่วน
ของกำรตรวจสุขภำพของพนักงำนจะมีก ำหนดเวลำกำรตรวจตั้งแต่เริ่มเข้ำงำน และระหว่ำงกำร
ท ำงำนเป็นประจ ำในแต่ละปี และในส่วนของแรงงำนต่ำงด้ำว บริษัทได้จัดให้ส ำนักงำนประกันสังคม 
จังหวัดระยองเข้ำให้ข้อมูลและควำมรู้งำนประกันสังคมแก่แรงงำนต่ำงด้ำว  

10. เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรท ำงำน ซึ่ง
ข้อเสนอต่ำง ๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน 

11. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
บริษัท ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้ควำมส ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและ สังคมใกล้เคียง  รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม

สำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจำกนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยกำรบริจำคเงินเพื่อกำรกุศลอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

2. ไม่ด ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่
อำศัยในชุมชนและสังคม 

3. ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 
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4. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
5. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีควำมน่ำอยู่ หรือมี

ระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกเดิม 
6. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยค ำนึงถึง

ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
7. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งประหยัด มีมำตรกำรบ ำบัด และ

ฟื้นฟู กำรทดแทน กำรเฝ้ำระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำ ง
ยั่งยืน 

8. ปลูกจิตส ำนึกและส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ และอบรมแก่พนักงำนทุกระดับในเรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
9. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
10. ส ำหรับแนวทำงปฏิบัติเพื่อควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนั้น ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทเนื่องจำก

วัตถุดิบหลักคือ ไม้ยำงพำรำ และไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิต และวิธีกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัท 

 
โดยที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพำทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณ

ใกล้เคียงกับโรงงำนในประเด็นที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหรือผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัทแต่อย่ำงใด 
 

2. กำรประกอบธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม 
 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2542 นโยบำยส ำคัญที่บริษัทยึดถือมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนนับตั้งแต่

เริ่มต้นกำรด ำเนินธุรกิจคือ กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ซึ่งบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนที่เอำ
ใจใส่ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ฝ่ำย ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมข้อกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีกำร
ปฏิบัติตำมหลักกำรที่หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลได้ก ำหนดเอำไว้ นอกจำกนี้ยังได้ปลูกฝังหลักกำรนี้ให้กับพนักงำนใน
ทุกระดับปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและมีควำมเป็นธรรม ทั้งกำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยกันเอง กำรปฏิบัติ
ต่อลูกค้ำ ผู้บริโภค คู่แข่งทำงกำรค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงกำรรักษำควำมลับ กำรก ำหนดนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำมำรถแบ่งแนวปฏิบัติ ได้
ดังนี ้

 
2.1 กำรส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยเสรี 

 
บริษัท ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำง

ต่ำง ๆ ซึ่งกว่ำร้อยละ 57 เป็นกำรส่งออกสินค้ำไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ ลูกค้ำหลักของบริษัทคือ ลูกค้ำใน
ประเทศญี่ปุ่น และรองลงมำคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในกลุ่มร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern 
Trade) ภำยในประเทศ ซึ่งลูกค้ำแต่ละรำยมีระบบกำรส่ังซื้อสินค้ำ ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ และกำรส่งมอบสินค้ำ
เป็นไปตำมระบบและหลักกำรที่ก ำหนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนกำรน ำเสนอขำยสินค้ำต่อลูกค้ำที่มีควำม
เป็นธรรม และไม่มีลักษณะกำรผูกขำดเพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำเพียงรำยใดรำยหนึ่งแต่อย่ำงใด ส ำหรับระบบ
และขั้นตอนกำรจัดหำ จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้ำที่จะน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ทำงหน่วยงำนจัดซื้อจะต้อง
ด ำเนินกำรเปรียบเทียบรำคำ คุณภำพ เงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตำมหลักกำรที่ก ำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อให้คู่ค้ำได้มีโอกำส
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น ำเสนอสินค้ำให้กับทำงบริษัทได้พิจำรณำเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้รับประโยชน์จำกกำรยึดมั่นในระบบ
กำรคัดกรอง พิจำรณำและเปรียบเทียบคุณภำพและรำคำจำกคู่ค้ำเสมอมำ 

 
2.2 นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 
บริษัท มีนโยบำยที่ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร 

ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ 
ดังนี ้

1. ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงรอบคอบ ซื่อสัตย์ 
เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนกำรที่โปร่งใสในกำรอนุมัติเข้ำท ำรำยกำร โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ กรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และ
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนกำรท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอกที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำ
ทั่วไป ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ นอกจำกนี้จะต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดข้อปฏิบัติเอำไว้ 

3. ต้องไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ กำรท ำให้
บริษัทเสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่ำที่ควรจะเป็น หรือเป็นกำรแบ่ง
ผลประโยชน์จำกบริษัท 

4. ห้ำมไม่ให้กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรของ

บุคคลดังกล่ำว แสวงหำผลประโยชน์ในกิจกำรส่วนตัวกับบริษัท เช่น กระท ำกำรใด ๆ เพื่อ
ขำยสินค้ำและบริกำรให้กับบริษัท หำกมีกำรกระท ำนั้น ๆ ต้องท ำเอกสำรชี้แจงและเปิดเผย
ข้อมูลให้บริษัททรำบในทุกกรณี 

6. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
2.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

 
บริษัท ตระหนักถึงกำรเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกถิ่นก ำหนด เชื้อชำติ 

เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ ฐำนะ ชำติตระกูล กำรศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้มีควำมเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
กำรปฏิบัติงำน พนักงำนในทุกระดับจะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบุคคลในกำรปฏิบัติงำน กำร
มีสถำนที่ท ำงำนที่สะอำด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ กำรให้สิทธิเสรีภำพเพื่อสิทธิทำงกำรเมือง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับทำงกำรเมือง ซึ่งบริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน 
หรือกระท ำกำรอันเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง นอกจำกนี้บริษัทจะเข้ำด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแยง้ที่อำจจะเกิดขึน้ตำมหลักนิติธรรม ไม่มีนโยบำยกำรใช้แรงงำนเด็ก โดยไม่พิจำรณำรับบุคคลที่มี
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อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เข้ำท ำงำน กำรพิจำรณำจ่ำยค่ำแรงงำนและค่ำจ้ำงด้วยควำมเป็นธรรม และในทุก ๆ ปี บริษัทจะ
จัดให้มีกิจกรรมประชุมประจ ำปี ซึ่งวันดังกล่ำวพนักงำนจะได้เข้ำพบและรับทรำบถึงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในรอบปีนั้น ๆ รวมถึงข้อคิด หลักกำรท ำงำน หลักกำรใช้ชีวิตจำกผู้บริหำรบริษัท รวมถึงกำรจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีภำยในองค์กร 

ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด  
 

2.4 กำรไม่สนับสนุนให้เกิดกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
เนื่องจำกในทุกๆ ปี บริษัทจะต้องมีกำรออกแบบและพัฒนำสินค้ำ เพื่อน ำเสนอต่อลูกค้ำโดย

เกิดขึ้นเป็นประจ ำ บริษัทให้หลักกำรต่อฝ่ำยออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Research and development) โดย
ยึดหลักกำรที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่ลอกเลียนหรือน ำทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นมำใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญำต โดยบริษัทได้เปิดโอกำสให้แจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่พบเห็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำได้ที่ 

 จดหมำยส่งถึง  
รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ หรือ 
นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ 

กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท 
 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150 

 E-mail ส่งถึงส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th   

 
2.5 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
บริษัท ได้ประกำศเจตนำรมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชน

ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในแผนงำนส่วนต่อไปที่จะด ำเนินกำรคือ กำรน ำเสนอร่ำง
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้ำงระบบในกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร นอกจำกนี้ภำยหลังจำก
ที่ร่ำงนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรส่ือสำร
ประชำสัมพันธ์แนวคิดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทรำบ โดยออกจด
หมำยถึงคู่ค้ำ และลูกค้ำ ของบริษัท ในกำรงดให้ / รับส่ิงตอบแทน ทั้งในรูปของเงินสด ส่ิงของ หรือของขวัญ และ
แจ้งถึงกระบวนกำรที่เปิดโอกำสใหคู้่ค้ำ และลูกค้ำ ที่ไม่ได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับกำรแก้ไข 
รวมถึงจะจัดกำรประชุมและส่ือสำรให้พนักงำนทุกฝ่ำยงำนของบริษัทได้รับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตนี้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
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3. นโยบำยด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
 
ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัท ได้วำงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในรอบปี 2558 – 2559 ที่ผ่ำนมำ 

ด้วยกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกธุรกิจหลักด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้
ยำงพำรำ ไปสู่ธุรกิจที่จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มั่นคง ควบคู่กับกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม ด้วยกำรเข้ำด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงกำรเตรียมวำงแผนเพื่อ
ด ำเนินธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop)  

 
4. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

 
บริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง โดยค ำนึงถึงปัจจัยที่เกิดจำกควำมผันผวนใน

ด้ำนเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเป็นอย่ำงมำก ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อควำมต้องกำรกำรบริโภคสินค้ำ
ของบริษัท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Consumer Products ดังนั้นทำงบริษัท จึงต้องตระหนักถึงกำรจัดกำรควำมเส่ียงที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัท ได้วำงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงองค์กร และ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงไว้ ดังนี้ 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 

 

 
 
นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 

1. บริษัท ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนอง
ต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

2. ก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท ำแผนงำนประจ ำปี  
3. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบระบุและประเมินควำมเส่ียงของหน่วยงำนที่

ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อจัดกำรควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้น 
4. ควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

การก ากับดูแล 

• คณะกรรมกำร
บริษัท 

การติดตาม
ตรวจสอบ 

• คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

• คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

การด าเนินงาน 

• ผู้ บ ริ ห ำ ร ร ะดั บ
ฝ่ำยขึ้นไป 

• เ ล ข ำ นุ ก ำ ร
คณะกรรมกำร
ควำมเส่ียง 

• ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
ภำยใน 
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4.1 ระบุควำมเส่ียงอย่ำงทันเวลำ เช่น ประเภท ระดับควำมส ำคัญ แนวทำงกำรแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
เป็นต้น 

4.2 ประเมินโอกำสของกำรเกิดควำมเส่ียงและผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
4.3 จัดกำรควำมเส่ียง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเส่ียง โดยค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่

เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
4.4 ติดตำม ดูแล ประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเส่ียงของบริษัทได้รับกำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม 

5. ควำมเส่ียงที่อำจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมีระดับสูงและสูงมำก
ทั้งหมด ต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบ 

 
5. ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 
บริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยของพนักงำน และเพื่อป้องกันพนักงำนจำกอุบัติเหตุในทุกระดับ 

รวมถึงควำมเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ซึ่งควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็น
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและพนักงำนในองค์กร เพื่อให้กำรบริหำรได้รับควำมร่วมมือ
และมีประสิทธิภำพ บริษัท จึงได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน โดยมีหน้ำที่ดังนี ้

1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรขจัดควำมเส่ียงของสถำนประกอบกิจกำรและดูแลให้มีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2. จัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำยจำกอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมควำมเส่ียงภำยใน
สถำนประกอบกิจกำร 

3. จัดท ำคู่มือและมำตรฐำนว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไว้ในสถำนประกอบกิจกำรเพื่อให้ลูกจ้ำง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 

4. ก ำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับลักษณะควำมเส่ียงของงำน
เสนอต่อนำยจ้ำง เพื่อจัดให้ลูกจ้ำงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงำน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสถำนประกอบกิจกำร
เพื่อให้ลูกจ้ำงปลอดจำกเหตุอันจะท ำให้เกิดกำรประสบอันตรำยหรือกำรเจ็บป่วยอันเนื่องจำกกำร
ท ำงำน รวมทั้งด้ำนกำรควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ำยแรงด้วย 

6. จัดอบรมเกี่ยวกับควำมรู้พื้นฐำนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแก่ลูกจ้ำงที่เข้ำ
ท ำงำนใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงำน รวมทั้งลูกจ้ำงซึ่งต้องท ำงำนที่มีควำมแตกต่ำงไปจำกงำนเดิมที่เคย
ปฏิบัติอยู่และอำจเกิดอันตรำยด้วย 

7. ประสำนกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนประกอบกิจกำร รวมทั้งหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

8. ตรวจประเมินระบบควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในภำพรวมของสถำนประกอบกิจกำร 
9. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกระดับ และติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนของสถำนประกอบ
กิจกำร พร้อมทั้งรำยงำนให้นำยจ้ำงและคณะกรรมกำรทรำบทุกสำมเดือน 

10. ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอื่นตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำย 
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

1. บริษัท จะปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง และมำตรฐำนเรื่องควำมปลอดภัยอำชีวอ
นำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

2. บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
อย่ำงต่อเนื่อง และจะจัดงบประมำณให้เพียงพอและมีควำมเหมำะสม 

3. บริษัท จะส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและมี
กำรเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

4. บริษัท จะจัดเตรียม จัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ ให้พนักงำนได้ใช้ และสวม
ใส่ป้องกันตำมควำมเหมำะสมต่อลักษณะและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

5. บริษัท จะเอำใจใส่ ส ำรวจตรวจตรำในเรื่องควำมปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงำนปฏิบัติตำม
ระเบียบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนกำรเอำใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงำนสวมใส่และ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตำมที่บริษัท ได้ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

6. บริษัท จะยกระดับและพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในบริษัท สถำนที่ท ำงำน ควำมสะอำดโดยรอบ
บริเวณบริษัท อยู่เสมอ เพื่อให้มีควำมปลอดภัย มีสภำพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันน ำมำซึ่ง
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและสุขภำพที่ดีโดยทั่วกันของพนักงำน 

7. บริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้ควำมร่วมมือของพนักงำนในกำรปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม ควำมส ำเร็จในกำรป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8. บริษัท ถือว่ำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ตลอดจนวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องมีควำมปลอดภัยเป็น
หน้ำที่ของพนักงำน และผู้บังคับบัญชีทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ 

9. บริษัท ถือว่ำพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบัติเหตุ และรักษำส่ิงแวดล้อม บริษัทยินดีรับ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่ำงๆ ของพนักงำน โดยจะน ำไปพิจำรณำ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่พนักงำนมำกที่สุด 

10. ในกรณีที่พนักงำนได้รับอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน บริษัท จะให้กำรเอำใจใส่ดูแลและพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือพนักงำนผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ตำมสมควร 

 
                   โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมฉุกเฉิน

จป.วิชาชีพ

ทีม รปภ.

หัวหน้า รปภ.

ผู้อ านวยการโรงงาน

จป.บริหาร

หัวหน้าหน่วยงาน

ความปลอดภัย

จป.หัวหน้างาน

ตรวจสอบความ

ปลอดภัย

ในโรงงาน

ฝ่ายวิศวกร

ซ่อมบ ารุง
จป.เทคนิคขัน้สูง

ทีมพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
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ผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 
 
บริษัทมุ่งมั่นสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสินค้ำและบริกำร รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้มี

กำรปรับกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย ตำมกรอบแนวคิด
ในกำรด ำเนินงำนที่มุ่งเน้นคุณภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
 
 ด้านเศรษฐกิจ และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Quality Economy) 

 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยได้จัดท ำ “นโยบำยกำรก ำกับดูแล

กิจกำร” อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
พร้อมกันนี้คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรสรรหำ” และ “คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน” เพื่อ
ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้องค์กรมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

ด้ำนกำรส่ือสำรบริษัท ได้จัดท ำคู่มือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
แจ้งให้พนักงำนทรำบในวันปฐมนิเทศน์พนักงำนใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท  

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร : http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-Governance-
Policy.html 

จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ : http://www.ecf-furniture.com/page-12174-Code-of-Ethics.html 
 

1. กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
 
บริษัท ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง

ในปี 2559 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี 2559 บริษัท ยังคงสำมำรถ
รักษำระดับคะแนนกำรประเมินผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับที่ดี
มำก (4 ดำว) 2 ปีต่อเนื่อง โดยมีจ ำนวนบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Mai รวม 195 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33 ของทั้งหมด 
และติดอันดับ Top Quartile 1 ใน 48 บริษัทแรก ที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด 
(Market Capitalization) ตั้งแต่ 1,000 – 2,999 ล้ำนบำท 

 
ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจ าปี 2559 

บริษัทจดทะเบยีนโดยรวม SET100 Index SET50 Index บริษัท ECF 
78% 86% 88% 84% 

 
นอกจำกนี้ บริษัท ได้จัดให้มีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรอย่ำงน้อยปีละ 

1 ครั้ง เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหำรได้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่ผ่ำน
มำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะน ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสูงสุด ส่งให้คณะกรรมกำรบริษัททุก
ท่ำน ยกเว้นผู้บริหำรสูงสุด เพื่อท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ซึ่งภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรแต่ละ
ท่ำนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน ำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน และ
สรุปผลวิเครำะห์กำรประเมินในรอบปี  
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โดยในปี 2559  เลขำนุกำรบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมกำรทุกท่ำนเมื่อวันที่ 26 
ธันวำคม 2559 ซึ่งสรุปหัวข้อกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ คือ (1) ควำมเป็นผู้น ำ (2) กำรก ำหนดกลยุทธ์ (3) กำร
ปฏิบัติตำมกลยุทธ์ (4) กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบัติทำงกำรเงิน (5) ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร (6) 
ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก (7) กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร (8) กำรสืบทอดต ำแหน่ง (9)  ควำมรู้
ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร (10) คุณลักษณะส่วนตัว 

 
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
ในปีที่ผ่ำนมำบริษัท ได้แจ้งให้พนักงำนทุกฝ่ำยรับทรำบถึงหลักกำรเบื้องต้นของกำรป้องกันและ

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นภำยในองค์กรให้ได้ทรำบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทำงและกำรปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นเบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงำน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทำงวินัย หรือกำรร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่อง
ของกำรห้ำมรับ / จ่ำยสินบน จำกลูกค้ำ / คู่ค้ำ ของบริษัท และต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำกำรใดๆ ที่ถือ
ว่ำเป็นกำรทุจริต ส ำหรับกำรให้ และ/หรือ กำรรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน โดยได้จัดท ำนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย สำมำรถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อำจเป็นกำรกระท ำควำมผิดผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 

 
 จดหมำยส่งถึง  

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ หรือ 

นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ 
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ  
ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150 

 E-mail ส่งถึงส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th   

 
ภำยหลังจำกที่บริษัท ได้รับแจ้งข้อมูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตแล้ว บริษัทมีกระบวนกำร

ด ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี ้
 
1. รวบรวมข้อเท็จจริง พิจำรณำในรำยละเอียดของข้อเท็จจริง  

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ แล้วทำงบริษัทจะด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำผิดและทุจริต โดยจะด ำเนินกำรจัดตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตซึ่งจะพิจำรณำ
จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บังคับบัญชำ / หัวหน้ำงำนสูงสุดในหน่วยงำนที่ได้รับกำรร้องเรียน และผู้จัดกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นที่พิจำรณำเห็นสมควร โดยทีมคณะท ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจะ
เริ่มด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล หลักฐำนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในรำยละเอียด 

 
 
 

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
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2. หำข้อสรุปมำตรกำรด ำเนินกำร 
ทำงคณะท ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจะหำข้อสรุปเกี่ยวกับมำตรกำรด ำเนินกำร เพื่อ

บรรเทำควำมเสียหำยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใด ๆ กับพนักงำนที่ให้ข้อมูลด้วย
เจตนำสุจริต 

 
3. รำยงำนผล 

ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนผลให้พนักงำนทรำบ หำกพนักงำนผู้ร้องเรียนเปิดเผย
ตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องส ำคัญจะต้องรำยงำนต่อกรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือผู้บริหำรในระดับสูงสุดของ
หน่วยงำนที่ได้รับข้อร้องเรียนนั้นด้วย (ในกรณีที่ผู้บริหำรระดับสูงสุดของหน่วยงำนไม่ได้เข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริต) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับควำมส ำคัญ และควำมร้ำยแรงของเร่ืองที่ได้รับกำรร้องเรียน 

 
กำรดูแลและปกป้องพนักงำนที่แจ้งข้อร้องเรียน 
 
หำกบุคคลใดในบริษัทมีพฤติกรรมที่กล่ันแกล้ง ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ หรือลงโทษทำงวินัย ด้วยวิธีกำรที่

ไม่เหมำะสม หรือไม่ยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวเนื่องมำจำกกำรร้องเรียนของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่
เกีย่วข้องกับกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจำกเรื่องร้องเรียนน้ัน ๆ จะถือว่ำบุคคลนั้นกระท ำผิดวินัย และต้อง
รับผิดชดใช้ควำมเสียหำยต่อบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำดังกล่ำว หรืออำจมีควำมผิดในทำง
กฎหมำยต่อไปด้วย 

ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้มีกำร
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วพบว่ำ ไม่พบควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต ที่จะจัดเป็นควำมเส่ียงที่มี
สำระส ำคัญต่อกิจกำร และบริษัทได้มีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติในระบบกำรควบคุมภำยในต่ำง ๆ ทั้งในระบบ
สำรสนเทศ ระบบกำรจัดท ำเอกสำรที่มีกำรตรวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อให้เกิด
กำรก ำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกัน แล้ว และนอกจำกนี้ยังได้มีกำรติดตำมควำมเส่ียงที่เคยมีกำรทุจริตหรือ
วิเครำะห์ควำมเส่ียงที่มีแนวโน้มของกำรทุจริตและมีกำรประเมินผลแล้ว พบว่ำยังมีกำรดูแลควบคุมภำยในอย่ำง
เพียงพอ และในรอบปีที่ผ่ำนมำ ยังไม่พบว่ำ มีข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมำย รวมทั้งกำรทุจริต
ผิดจรรยำบรรณเกิดขึ้นภำยในองค์กรแต่อย่ำงใด  

โดยในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต หรือกำรกระท ำผิดจริยธรรม 
หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทในทำงลบ อันเนื่องมำจำกกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรลำออกจำกเหตผุลของกำรไม่มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
หรือระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ตลอดจนไม่มีข้อพิพำททำงด้ำนกฎหมำยทั้งในเรื่องแรงงำน 
และกำรด ำเนินธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ำยแต่อย่ำงใด 

 
3. กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

 
ในช่วงปี 2559 นับเป็นปีที่บริษัทมีควำมคืบหน้ำกำรเข้ำด ำเนินธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน

เป็นอย่ำงมำก ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทต้องกำรกระจำยควำมเส่ียงจำกธุรกิจหลักสู่ธุรกิจที่จะสำมำรถสร้ำง
รำยได้อย่ำงมั่นคง รวมถึงช่วยด้ำนกำรรักษำส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงำน ตำมแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืน โดยมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำนดังนี้ 
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3.1 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm Power Plant) 
 
ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น

ร้อยละ 51 ผ่ำนบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ECFH) ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน ECFH ที่
สัดส่วนร้อยละ 75 โดย ECF Tornado จัดตั้งขึ้นเพื่อขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ โดยมีขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ที่ 1737 
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปุ่น ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 
21 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโครงกำรน ำร่อง ซึ่งหำกศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับ
กำรลงทุนในโครงกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน บริษัทอำจจะพิจำรณำขยำยกำรลงทุน
ส ำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมต่อไป 

แต่อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปี 2559 บริษัทได้รับโอกำสเสนอขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ซึ่งสำมำรถสร้ำงผลก ำไรจำกกำรขำยโครงกำรให้กับกำรลงทุนในครั้งนี้  โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำท ำ
สัญญำซื้อขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ณ เมือง Himeiji ไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 
2559 โดยทรัพย์สินที่จ ำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิจำกภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ คิดเป็นก ำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงิน
ลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 ส ำหรับสำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลก ำไรที่จะ
ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี ส ำหรับระยะเวลำ
ด ำเนินโครงกำร 20 ปี 

 
3.2 โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant) 

 
บริษัทได้ด ำเนินกำรกำรปรับโครงสร้ำงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้ำงควำมชัดเจน

ในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้
มติพิจำรณำอนุมัติกำรจัดกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 
แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน  โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
โดยมีบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  โดยมีนโยบำยกำร
ด ำเนินธุรกิจเพื่อเข้ำลงทุนและด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนทุกประเภท อำทิ  โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 
16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้งเปล่ียนชื่อผู้เข้ำลงทุนในบริษัท บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุนประกอบกำรผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิ้น 3 รำย ซึ่งแต่ละรำยมีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกัน 
ประกอบด้วย กลุ่ม บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) กลุ่มบริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จ ำกัด 
(มหำชน) และกลุ่มบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ำกัด โดยบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด จะ
เป็นบริษัทร่วมทุนที่ใช้ส ำหรับกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้
มีมติอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ำกัด 
(“โครงกำร” หรือ “PWGE”) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ต ำบลยูคละ อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดก ำลังกำร
ผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท
เป็นผู้เข้ำลงทุน ทั้งนี้คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 น้ี 
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3.3 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop Power Plant) 
 
ในเบื้องต้นบริษัทสำมำรถจัดหำพื้นที่หลังคำส ำหรับรองรับก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำได้ประมำณ 10 

เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปบริษัทและ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

(GUNKUL) ภำยใต้ข้อตกลงบันทึกควำมเข้ำใจที่จะด ำเนินธุรกิจร่วมกัน (MOU) จะต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับอนุญำต

เป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) เป็นล ำดับต่อไป  

ดังนั้น ขณะนี้ในส่วนของแผนงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำจึงอยู่
ระหว่ำงรอควำมชัดเจนจำกภำครัฐบำลในกำรออกประกำศหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ
อย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป  

จำกควำมคืบหน้ำโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทนตำมที่กล่ำวมำทั้งหมด บริษัทได้ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรเติบโตด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับกิจกำรอย่ำงยั่งยนื โดยกำรปรับโครงสร้ำงรำยได้ในอนำคตจำกเดิมที่
มีธุรกิจหลักคือ กำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ ในอนำคตหำกกำร
เข้ำร่วมประมูลเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) กับภำครัฐเป็นผลส ำเร็จ จะ
ส่งผลให้โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มธุรกิจของบริษัท จะมีรำยได้จำกธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้ำง
ช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ที่มีควำมมั่นคงและลดควำมเส่ียงจำกปัญหำภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่
อำจจะมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนำคตลงไปได้ 

 
4 กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 

 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปตำมวิสัยทัศน์องค์กรในควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น ำด้ำนธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรและจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล สู่
ควำมพึงพอใจสูงสุด ในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัท ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
องค์กร ในด้ำนต่ำง ๆ ไว้ดังนี้ 

 
4..1  ควำมเส่ียงด้ำนลูกค้ำรำยใหม่ 

 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ เพื่อป้องกันปัญหำหนี้สูญ หรือหนี้ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บหนี้ได้ ดังนี้ 
 ลูกค้ำในประเทศ มีกำรจัดท ำเอกสำรใบเปิดหน้ำบัญชี และมีกำรตรวจสอบเอกสำรกับ

ข้อมูลของกระทรวงพำณิชย์ พร้อมทั้งพิจำรณำเรื่องกำรให้เครดิตเทอม และกำรช ำระเงิน
ตำมควำมเหมำะสมของลูกค้ำ  

 ลูกค้ำต่ำงประเทศ มีกำรจัดท ำเอกสำรใบเปิดหน้ำบัญชี พร้อมทั้งเงื่อนไขกำรช ำระเงินจะ
ผ่ำนธนำคำร โดยจะมี 2  รูปแบบ คือ Letter of Credit (L/C) และกำรโอนเงิน (T/T) 
เท่ำนั้น  

 
 
 
 

4.2 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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กำรพิจำรณำจัดท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเงินตรำต่ำงประเทศ (Forward Contract) ในปัจจุบัน

ทำงบริษัทจะพิจำรณำจัดท ำสัญญำในปริมำณที่ใกล้เคียงกับรำยได้ ไม่ซื้อมำกจนเกินไป และจะซื้อในช่วงส้ัน ๆ 
เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจำรณำวงเงินท ำสัญญำกับมูลค่ำค ำส่ังซื้อที่มีอยู่ เพื่อให้เกิด
ควำมสอดคล้องกัน นอกจำกนี้ฝ่ำยบัญชีกำรเงินจะต้องจัดท ำรำยงำน Forward Rate เปรียบเทียบทุกเดือนเพื่อ
รำยงำนผลกำรซื้อหรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ และวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนต่อไป ซึ่งในประเด็นนี้ทำงบริษัทจะ
ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนให้มำกที่สุด เนื่องจำกในปัจจุบันรำยได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทเกิดจำกกำรส่งออกไปต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยที่จะจัดให้มีทีมงำนดูแลเรื่องอัตรำ
แลกเปล่ียนและพิจำรณำถึงควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน รวมถึงกำรรำยงำนให้ทรำบถึงสำเหตุของควำมผัน
ผวนอัตรำแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้น  

 

4.3 ควำมเส่ียงด้ำนอัคคีภัยและกำรปฏิบัติงำน 
 
ในรอบปี 2559 ทำงบริษัทได้พิจำรณำทบทวนและด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรท ำประกันในด้ำนต่ำง 

ๆ ได้แก่ อำคำรโรงงำน อำคำรส ำนักงำน เครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้ำส ำเร็จรูป วัตถุดิบ โชว์รูม และ
ประกันกำรขนส่ง เพื่อทบทวนถึงมูลค่ำปัจจุบันของทรัพย์สินเปรียบเทียบกับวงเงินประกันภัยล่ำสุดว่ำ ยัง
ครอบคลุมควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งหมดได้หรือไม่ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดชุดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
กำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองควำมปลอดภัย อบรมเรื่องกำรดับเพลิง และกำรจัดทีมดับเพลิง โดยจัดให้มีกำรอบรมและ
ซ้อมดับเพลิงจริงเป็นประจ ำ รวมถึงสร้ำง checklist เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือเพื่อป้องกันควำมปลอดภัย 
อำทิ ถังเก็บน้ ำ ถังดับเพลิง สำยดับเพลิง และอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยอื่น ๆ Safety ภำยในโรงงำนมีป้ำยบ่งชี้
เรื่องควำมปลอดภัย และวิธีกำรป้องกัน ส ำหรับพนักงำนมีชุดฟอร์มของพนักงำนและก ำหนดให้ใส่รองเท้ำผ้ำใบ 
อุปกรณ์ Safety รองเท้ำ Safety หมวกคลุมผม ในระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน รวมถึงกำรจัดท ำสรุปสถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุด้วย 
 
 ด้านสังคม (Quality Society) 

 
บริษัท มีควำมใส่ใจและมีควำมปรำรถนำให้พนักงำนทุกคนมีควำมสุขที่ยั่งยืน เกิดเป็นควำมภำคภูมิใจที่ได้

เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สอง  และพร้อมที่จะแบ่งปันควำมสุขสู่
สังคมรอบตัวโดยบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนและสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้

 
1. ควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน 

 
ด้านความปลอดภัยของพนักงาน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำนเป็นส ำคัญ โดยบริษัท มีเป้ำหมำยที่จะลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุจำก
กำรท ำงำนเป็นศูนย์ (Zero Accident)  
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ตารางสรุปจ านวนการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน ประจ าปี 2559 
 

ความรุนแรง/ความเสียหาย จ านวนคร้ัง 
การรักษา 

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ส่งโรงพยาบาล 
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยดุงาน) 5 1 4 
ได้รับบาดเจ็บปานกลาง (หยุดงาน) 3 1 2 
ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หยุดงาน) 1 - 1 

รวม 9 2 7 
 
จำกตำรำงสรุปจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ อัตรำควำมถี่ของกำร

บำดเจ็บของพนักงำนอยู่ในระดับที่ลดลง แม้ว่ำจะมีปริมำณงำนและจ ำนวนแรงงำนรำยวันที่เพิ่มขึ้นจำกเดิมก็ตำม 
และในรอบปี 2559 นี้ บริษัทได้จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย รวมทั้งขั้นตอน และวิธีกำร
ท ำงำน โดยควบคุมให้ปฏิบัติตำมคู่มือควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีของพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในกระบวนกำรผลิต บริษัทมีแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยคือ พนักงำนทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้ำปิดปำก ที่ปิดหู (ear plug) และรองเท้ำผ้ำใบ
ในขณะปฏิบัติงำนตลอดเวลำ โดยจะพิจำรณำจำกกระบวนกำรท ำงำนที่พนักงำนแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงำน
นั้น ๆ เป็นส ำคัญ เช่น หำกปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงำนจะต้องสวมที่ปิดหู (ear plug) เป็นต้น  
 
 

กิจกรรมส่งเสริมดา้นความปลอดภัย 
 

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชวีิต 
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อบรมการจราจร 

  
 

ด้านสุขภาพของพนักงาน 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสุขภำพของพนักงำน เพรำะสุขภำพที่ดีเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้

พนักงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ออย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพ เช่น 
บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี บริกำรฉีดวัคซีน เป็นต้น 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสรมิดา้นสุขภาพ 
 

บริการให้ค าปรึกษาดา้นสุขาพ และฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน 
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2. กำรจ้ำงงำน กำรพัฒนำและกำรดูแลพนักงำน 
 
บริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญต่อกำรดูแลพนักงำนให้มีควำมกินดีอยู่ดี มีควำมสุข เป็นคนดี พร้อม 

ๆ ไปกับกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อสร้ำง “คนเก่ง” และ “คนดี”  
 
 

ด้านการจ้างงาน 
 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และได้ปรับปรุงขั้นตอนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและสังคม ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำ คัดเลือก
และพัฒนำ จนถึงกำรส้ินสภำพกำรเป็นพนักงำน ดังนี้ 

 
 
สิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานได้รับ  
 

สวัสดิการของพนักงาน 
สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน 

พนักงาน 
ประจ า 

พนักงาน 
สัญญาจ้าง 

พนักงาน 
ทดลองงาน 

เงินเดือน    
ค่ำล่วงเวลำ    
วันหยุด    
กำรลำหยุด (ลำป่วย , ลำกิจ)    
ค่ำรักษำพยำบำล (ประกันสุขภำพ)    
กำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี    
กำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำนที่ประสบอันตรำย หรือ
เจ็บป่วย    

การจ้างงาน 
 

บริษัท เปิดช่องทาง
การสมคัรงานให้กบั
บคุลากร และ

ประกาศต าแหนง่วา่ง
ผา่นช่องทาง
ออนไลน์ตา่ง ๆ 

การบริหารงาน
บุคคล 

 
- ระบบการจ่าย

เงินเดือน 

- การฝึกอบรม 
- การลา 

- การโอนย้าย 
- การประเมินผล 

สวัสดิการ 
 

- ประกนัสขุภาพ 
- กองทนุส ารอง 

เลีย้งชีพ 

การลาออก 
 

- การโอนย้าย
ทรัพย์สนิ 

- การเคลยีร์เงิน
ส ารองจ่าย 

- การคืนเงินประกนั 
- การโอนย้าย/

ยกเลกิสทิธ์ิในการ
เข้าถึงระบบของ

บริษัท 
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สวัสดิการของพนักงาน 
สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน 

พนักงาน 
ประจ า 

พนักงาน 
สัญญาจ้าง 

พนักงาน 
ทดลองงาน 

อันเน่ืองจำกกำรปฏิบัตงิำนให้บริษัท 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ    
ยูนิฟอร์มพนักงำน (เฉพำะเส้ือ ปีละ 3 ตัว)    
ทุนกำรศึกษำบตุร    
เงินช่วยเหลืองำนฌำปนกิจศพ    
ค่ำซื้อของเยี่ยมผู้ปว่ย    
ส่วนลดค่ำสินค้ำรำคำพนักงำน    
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงภำยในประเทศ    
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ    
 

ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน 
 
ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนสุข

ภำวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้ำงสมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตส่วนตัวและกำรท ำงำนให้บุคลำกรในองค์กร 
โดยมีเป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันควำมสุขสู่สังคมภำยนอก โดยกลไกของ Happy Work 
Place ประกอบด้วยกล่องแห่งควำมสุข 8 ประกำร ดังนี้ 

1) Happy Body บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนใส่ใจสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และรับประทำน
อำหำรที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงำนมีสุขภำพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบำน ส่งผลให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2) Happy Brain บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมใฝ่รู้ และพัฒนำตนเองตลอดเวลำจำกแหล่งกำร
เรียนรู้ และโอกำสต่ำงๆ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำฝีมือ ส่งผลให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน 
และบริษัท ยังจัดหลักสูตรกำรอบรมให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นควำมส ำคัญของสถำบันครอบครัว เมื่อพนักงำนมีชีวิตครอบครัวที่
อบอุ่น และมั่นคง จะเป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรักควำมผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภำพ
ที่ดีระหว่ำงครอบครัวของพนักงำนกับองค์กร  

4) Happy Heart  บริษัทรณรงค์กำรมีน้ ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นกำรส่งเสริมควำมมีน้ ำใจไมตรี 
เอื้ออำทรต่อกันในที่ท ำงำน เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรักใคร่ปรองดองสำมัคคีกัน  เช่น กำร
แบ่งปันสิ่งของ ปลูกฝังให้เกิดเป็นสังคมแห่งกำรให้ 

5) Happy Money บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนรู้จักกำรเก็บออม กำรบริหำรจัดกำรเงิน ให้มีเงินเก็บ 
รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน เป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยำม
จ ำเป็น  

6) Happy Relax บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักผ่อนคลำยต่อส่ิงต่ำง ๆ  เป็นกำรสร้ำงควำม
สนุกสนำน ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ ควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ช่วยให้พนักงำนมีขวัญและ
ก ำลังใจที่ดี และท ำให้พนักงำนมีโอกำสสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน เช่น กำรรวมกลุ่มรับประทำน
อำหำรร่วมกัน พูดคุย ปรึกษำหำรือกันในบรรยำกำศที่ผ่อนคลำย  
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7) Happy Society บริษัทส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งในบริษัท และสังคมรอบด้ำน เป็นกำร
ส่งเสริมควำมรักสำมัคคี เอ้ือเฟื้อต่อชุมชนที่ท ำงำน ชุมชนที่พักอำศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้ำง ซึ่ง
หำกสังคมรอบข้ำงดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมมีควำมสุขไปด้วย 

8) Happy Soul  บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันส ำคัญทำงศำสนำ และประเพณีส ำคัญต่ำง 
ๆ เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วม และมีควำมศรัทธำในศำสนำ ปลูกฝังเรื่องศีลธรรมในกำรด ำเนิน
ชีวิต เป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุขสงบทำงจิตใจ 
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

โดยบริษัทได้เริ่มวัดระดับควำมสุขของพนักงำนด้วยเครื่องมือ Happinometer และวัดสุขภำวะองค์กร
ก่อนเริ่มโครงกำรเพื่อเป็นข้อมูลสถิติในกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อพัฒนำ
ควำมสุขของคนในองค์กร และปรับปรุงองค์กร โดยผลคะแนนเป็นดังนี้ 

 
ดัชนีชี้วัดความสุขของพนักงานปี 2559  

 
มิติความสุข Body Brain Family Heart Money Relax Society Soul ภาพรวม (ค่าเฉลีย่) 
คะแนน 51.7 64.7 49.0 69 46.6 39 54.8 68.7 55.44 

 
ภาพแสดงคะแนนค่าเฉลี่ยความสขุรายมิติ (ภาพรวมองค์กร) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
จำกผลสรุปข้ำงต้น ดัชนีชี้วัดควำมสุขของพนักงำนปี 2559 เฉล่ียอยู่ที่ 55.44% อยู่ในระดับ”มี

ควำมสุข” ทั้งนี้มีประเด็นส ำคัญที่ต้องรีบปรับปรุงคือหัวข้อ Happy Relax Happy Money และ Happy Family จำก
กำรวิเครำะห์ตำมผลคะแนนดังกล่ำว พบว่ำ พนักงำนส่วนใหญ่มีควำมเครียดจำกกำรท ำงำน ขำดทักษะในกำรผ่อน
คลำยควำมเครียด ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรเงิน รวมถึงกำรจัดสรรเวลำให้กับครอบครัว  

ผลที่ได้จำกกำรวัดครั้งนี้  เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของพนักงำน และเพื่อตอบโจทย์ได้ตรงกับประเด็นปัญหำ โดยมีเป้ำหมำยยกระดับสุขภำวะองค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีควำมสุข คือ มีระดับคะแนนเฉล่ียในทุกมิติที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยในปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำรเพื่อสนองตอบต่อควำมสุขของพนักงำน เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรมนุษย์เป็นส่ิงที่มีคุณค่ำที่สุด และเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่จะน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ จึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำน ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรสร้ำงสุขที่ยั่งยืน รอบด้ำน โดยกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 
การพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถในการท างาน (Work Skill) 
 

บริษัทได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะฝีมือให้กับพนักงำน รวมถึงก ำหนดชั่วโมงกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
แนวทาง วิธีการ รวมจ านวนชัว่โมง (ต่อปี) 

กำรพัฒนำในกำรท ำงำน  
(On-the-Job Training) 

ก ำหนดมำตรฐำนกำรฝึกอบรมทีจ่ ำเป็นของแต่
ละต ำแหน่งงำน และจัดให้หวัหนำ้แต่ละ
หน่วยงำนสอนงำนให้กบัพนักงำนในขณะ
ปฏิบัติงำนจริง เพื่อให้รับรู้ เข้ำใจวิธีกำรท ำงำน
ที่ถูกต้อง 

1. หน่วยงำนฝ่ำยผลิตภำยใน
โรงงำน 
(ไม่ต่ ำกว่ำ 50 ชั่วโมง) 

2. หน่วยงำนด้ำนกำรตลำด 
(ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชั่วโมง) 

3. หน่วยงำนบัญชี – กำรเงิน 
(ไม่ต่ ำกว่ำ 30 ชั่วโมง) 

4. หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล 
(ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ชั่วโมง) 

5. หน่วยงำนด้ำนเลขำนุกำรบริษัท 
และนักลงทุนสัมพันธ ์
(ไม่ต่ ำกว่ำ 30 ชั่วโมง) 

กำรอบรมภำยในบริษทั 
(In-house Training) 

ก ำหนดหลักสูตรตำมควำมสำมำรถ โดย
แบ่งเป็น 
 หลักสูตรพื้นฐำนส ำหรับพนักงำน 
 หลักสูตรตำมควำมสำมำรถเฉพำะ

ต ำแหนง่  
 หลักสูตรตำมควำมสำมำรถในกำรบริหำร

จัดกำร 
 หลักสูตรอื่นๆ  

กำรอบรมภำยนอก 
(Public Training) 

กำรส่งพนักงำนไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย
สถำบันภำยนอก 

 
ผลการด าเนินการด้านการฝกึอบรมปี 2559 

 

หลักสูตร จ านวนชัว่โมงที่เขา้รับการอบรม 
กำรอบรมภำยในบริษทั 
(In-house Training) 

94 

กำรอบรมภำยนอก 
(Public Training) 

166 

รวม 260 
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การฝึกอบรมปี 2559 
 

  

 

 
 
กำรพัฒนำทักษะในกำรใช้ชีวิต (Life Skill) 

บริษัท ส่งเสริมกำรสร้ำงสุขภำวะองค์กรด้วยกำรจัดตั้งคณะท ำงำนขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ  “นักสร้ำงสุข” เพื่อ
ฝึกทักษะของกำรเป็นนักสร้ำงสุของค์กร จำกที่ปรึกษำของสมำคมนักสร้ำงสุขภำวะองค์กร และวิทยำกรหลำย ๆ 
ท่ำน จำกองค์กรภำคี เพื่อให้คณะท ำงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรขยำยผลสร้ำงนักสร้ำงสุของค์กรเพิ่มขึ้นได้
ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับควำมสุขของทุกคนในองค์กรสู่ควำมสุขที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต โดยทักษะที่ “นักสร้ำงสุข” 
จ ำเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตนเอง และผู้อื่น  
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำข้อขัดแย้ง 
3. ควำมสำมำรถในกำรน ำกิจกรรม สร้ำงบรรยำกำศในที่ท ำงำนและคนรอบข้ำง 
4. เป็นผู้ฟังที่ดี และสำมำรถสรุปประเด็นได้ถูกต้อง 
5. เป็นผู้พูดที่ดี สร้ำงก ำลังใจให้กับคนรอบข้ำง 
6. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี คิดในแง่บวก  
คณะท ำงำนนักสร้ำงสุขฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรขยำยผลจำกส่ิงที่ได้เรียนรู้มำสู่กำรปฏิบัติจริงด้วยโครงกำรต่ำง 

ๆ ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพนักงำน พร้อมกับกำรตั้งกฎ กติกำในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ประกอบด้วย 

 ควำมตรงต่อเวลำ 
 เคำรพผู้ใหญ่  
 มีควำมสุภำพทั้งกริยำ วำจำ มำรยำท 
 มีศีลธรรม และควำมรับผิดชอบ 
 เคำรพตนเอง และเคำรพผู้อื่น 
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การเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร 
 

  
 
การขยายผลและแบ่งปันความสุขสู่คนในองค์กร 
 
โครงการ “สินเชื่อสบายใจ”  

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดภำระหนี้สินให้กับพนักงำน โดยกำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท จี แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) จัดท ำโครงกำร สินเชื่อ
สบำยใจ กู้ง่ำย ผ่อนสบำย มอบเงื่อนไขพิเศษให้กับพนักงำนที่มีอำยุงำนกับบริษัท ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็น
กำรให้สินเชื่อที่จะช่วยลดภำระหนี้ให้พนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งค่ำงวดที ่ผ่อนช ำระ และอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง พร้อมทั้งให้ควำมรู้และพัฒนำทักษะในกำรบริหำรจัดกำร เงินให้กับพนักงำน  โดย
พนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องปฏิบัติตำมกติกำของโครงกำรฯ และต้องเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน
ตำมควำมเป็นจริง ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้เริ่มด ำเนินกำรในปี 2559 
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โครงการ “ECF คนดีมีเงินออม” 
 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนรู้จักวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน และมีวินัยในกำรใช้จ่ำยเงิน  ได้
ตระหนักถึงกำรออม และใช้เงินอย่ำงถูกวิธี ปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยนช์สูงสุดภำยใต้
แนวคิด “รู้หำ รู้เก็บ รู้ใช้” โดยบริษัท ขอควำมร่วมมือจำกพนักงำนทุกคนส ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว  

 

 
 

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ให้ และมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง 

ด้วยแนวคิดที่จะช่วยเหลือด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อมภำยในชุมชน ซึ่งสร้ำงควำมเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน 
รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชนให้เกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ กำรเข้ำร่วม
สนับสนุนกำรบูรณะ ปฏิสังขรณ์ศำสนสถำน กำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำ และสร้ำงเสริมสภำพแวดล้อม สภำวะ
ทำงธรรมชำติทั้งด้ำนพื้นที่ป่ำ และชำยทะเลในบริเวณพื้นที่ชุมชน  
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ในปี 2559 บริษัท ได้ด ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ดังนี ้
 

กิจกรรม  “ECF จิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดให้น้องๆ”
 ณ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส  ต าบลลาดสวาย  อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้พร้อมต่อกำรใช้งำนและเพื่อให้พนักงำนได้เข้ำใจ
แนวควำมคิด “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” โดยกำรลงมือปฏิบัติจริง 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรม “จิตอาสาท าดีเพื่อสงัคม” 
ณ วัดมูลจินดาราม ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี จังหวัดปทมุธานี 

ร่วมกันท ำควำมสะอำดลำนวัดและห้องน้ ำในบริเวณวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนบริษัทและ
ประชำชนที่เข้ำมำท ำกิจธุระที่วัดมูลจินดำรำมได้ตระหนักและมีจิตส ำนึกที่จะช่วยกันรักษำควำมสะอำด   
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กิจกรรม “มอบข้าวสาร” 
ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงขวัญ และก ำลังใจ แก่พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน 

 
กิจกรรม “ECF รวมใจใสใ่จสังคม” 

ณ บ้านเด็กหญิงธัญพร ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ร่วมเล้ียงอำหำรกลำงวันและบริจำคสิ่งของเคร่ืองใช้ อำทิ นมกล่อง โลชั่น โคโลญจน์ เส้ือซับใน อุปกรณ์

กำรเรียน แป้ง ยำสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยำสระผม เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงที่โดนทำรุณกรรม เป็นเด็กที่โดนพ่อแม่
ท ำร้ำย ไม่มีผู้อุปกำระเล้ียงดู เป็นกำรร่วมสร้ำงโอกำส และเป็นกำรให้ของขวัญแก่สังคม 
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  ด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment) 
 
บริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ำจะ

เป็นทำงตรง หรือทำงอ้อม มีกำรควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน
ทุกขั้นตอน อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำ ส่ิงแวดล้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรคัดแยกขยะ กำร
รักษำควำมสะอำดทั้งภำยในบริเวณอำคำร โรงงำน และบริเวณโดยรอบ  

 
ตัวอยา่งการแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด 

 

 
 
การใช้ทรัพยากร 
 

บริษัท มีกำรใช้พลังงำนในส่วนของกระบวนกำรผลิต กำรให้บริกำร และส ำนักงำน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
คือ 

1. พลังงำนไฟฟ้ำ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคส ำหรับงำนส ำนักงำน และกำรผลิตในโรงงำน ที่ส ำนักงำน
ใหญ่จังหวัดระยอง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคส ำหรับงำนส ำนักงำนกำรตลำด ที่ส ำนักงำนสำขำล ำลูก
กำ จังหวัดปทุมธำนี 

2. เชื้อเพลิง ได้แก่น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน ส ำหรับใช้ในงำนขนส่งสินค้ำและรถประจ ำส ำนักงำนของ
บริษัท 

3. น้ ำประปำ จำกกำรประปำส่วนภูมิภำค ส ำหรับงำนส ำนักงำน และกำรผลิตในโรงงำน ที่ส ำนักงำน
ใหญ่จังหวัดระยอง และกำรประปำส่วนภูมิภำคส ำหรับงำนส ำนักงำนกำรตลำด ที่ส ำนักงำนสำขำล ำ
ลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

โดยบริษัทตระหนักถึงกำรประหยัดและลดกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนพลังงำน โดยมีนโยบำยกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง และน้ ำประปำ อย่ำงใกล้ชิด โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำใช้จ่ำยลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง  
 

พืน้ที่ภายนอกอาคารฝ่ายบคุคลเป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
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การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ 
 

บริษัท ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรของเสีย และวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต และกำร
อุปโภคบริโภคของพนักงำน โดยมีวิธีกำรคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทั้งขอควำมร่วมมือร่วมใจของพนักงำนในกำร
คัดแยกขยะแต่ละประเภท ส ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดกำรของเสียและวัสดุเหลือใช้จำกกระบวนกำรต่ำง ๆ มี
รำยละเอียด ดังนี ้

 
 เศษไม้ และเศษขี้เล่ือย  เป็นวัตถุดิบที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตโดยเกิดจำกกำรตัดชิ้นงำนเพื่อให้ได้

รูปทรงตำมที่ต้องกำร  ทำงบริษัทจะน ำเศษไม้และเศษขี้เล่ือยบำงส่วนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อ
ไอน้ ำ (Boiler) เพื่อใช้เป็นพลังงำนหมุนเวียนในกระบวนกำรผลิต และหำกในช่วงไหนที่มีเศษไม้และ
เศษขี้เล่ือยเป็นจ ำนวนมำก ทำงบริษัทจะจ ำหน่ำยให้กับบุคคลภำยนอกบำงส่วน 

 ฝุ่น  เป็นเศษวัสดุที่ได้จำกกำรขัดชิ้นงำนด้วยกระดำษทรำย หรือเครื่องมือขัด ทำงบริษัทจะใช้
เครื่องดูดฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) เศษฝุ่นที่กรองได้จะถูกน ำไปรวบรวมเพื่อขำยให้กับ
บุคคลภำยนอกที่รับซื้อเพื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตต่อไป 

 ละอองสี เกิดจำกกำรพ่นสีบนชิ้นงำน ทำงบริษัทมีวิธีกำรก ำจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดักละอองสีด้วยระบบน้ ำหมุนเวียน โดยกำกสี
ที่ได้จำกกำรดักละอองสีได้ถูกก ำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป 

 เศษส ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตกระดำษปิดผิวจำกเครื่องจักรพิมพ์ลำยที่จะมีเศษสีหลงเหลือภำยหลัง
พิมพ์งำนเสร็จ ทำงบริษัทจะใช้วิธีกำรฝังกลบภำยในพื้นที่ที่ก ำหนดภำยในโรงงำนต่อไป   

 เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้ำ ที่เหลือจำกกำรผลิต ทำงบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยให้กับผู้รับซื้อต่อไป 

 กำว เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกำรปิดผิวกระดำษปิดผิวบนไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กำวประเภทที่
สำมำรถละลำยได้ด้วยน้ ำ (Water Base) และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 
อย่ำงไรก็ตำมในปทีี่ผ่ำนมำ บรษิัท ได้เริ่มด ำเนินงำนตำมนโยบำยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

(CSR) ที่มีผลอย่ำงยัง่ยืนทัง้ต่อสังคมและกจิกำร ซึ่งในปตี่อ ๆ ไป บริษัท จะก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อแสดงต่อถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมทีช่ัดเจนยิ่งขึ้น เดินหน้ำจัดกิจกรรมที่อย่ำงเป็นรูปธรรม
มำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรน ำผลจำกนโยบำยและกิจกรรมกำรวิเครำะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อกำร
พัฒนำและปรับปรงุให้ดียิ่งขึ้นไป 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยใน ทั้งในระดับผู้บริหำรและระดับปฏิบัติกำรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนในทุกระดับชั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2560 
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่ำน ได้ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในของบริษัท ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในรวม 5 ด้ำน ได้แก่ กำร
ควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) กำรควบคุมกำร
ปฏิบัติงำน (Control Activities) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information and Communication) และ
ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยใน
เรื่องกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งกำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว จะค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส ำคัญ และถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ กำรอนุมัติธุรกรรมดังกล่ำว
จะกระท ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่ำวเท่ำนั้น นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในส ำหรับหัวข้ออ่ืนว่ำมีควำมเพียงพอและเหมำะสมแล้ว  

 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งท ำหน้ำที่

สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิภำพ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและระบบกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรบริษัท เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท  

 
บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและจัดท ำระบบตรวจสอบกำร

ควบคุมภำยในของบริษัทเพื่อเพิ่มกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในกำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำยงำน ซึ่งบริษัทเริ่ มว่ำจ้ำง
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำเสนอรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีเพื่อ
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนงำน ส ำหรับใช้ติดตำมและตรวจสอบควำม
ถูกต้องสมบูรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับแผนงำนและนโยบำยที่บริษัทก ำหนด ซึ่งบริษัทได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 ผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงข้อเสนอแนะและ
กำรด ำเนินกำรของบริษัทต่อข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรับทรำบ ซึ่งทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้ำนระบบควบคุมภำยในบำงประเด็นที่จะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไข โดยจะบรรจุเข้ำเป็นวำระกำรติดตำมต่อเนื่องในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในครำวต่อไป 

 
 

 



  
 

133 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559 

รายการระหว่างกัน 
 

รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทักับบุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบญัชีปี 2559 มีดังนี ้
 

บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการระหว่าง
กัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ในรอบปี 2559 และ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์  

 (Index Living Mall) 

มีกรรมกำรเป็นคู่สมรส
ของนำยอำรักษ์ 
สุขสวสัด์ ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งเป็นผู้ถือหุน้ 
กรรมกำร กรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม และ
ผู้บริหำรของบรษิัท 
 

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม :บริษัทเช่ำ
พื้นที่ Index Living Mall เพื่อจ ำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ภำยใต้ตรำสินค้ำ 
“ELEGA”  

20.71  - เพื่อเป็นกำรขยำยตลำดภำยในประเทศ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เป็นที่รู้จักมำกขึ้น บริษัทได้เช่ำพื้นที่ภำยใน Index Living Mall ในท ำเลที่มี
ศักยภำพรวม 13 สำขำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เพื่อวำงจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ส ำเร็จรูปที่ผลิตจำกไม้ยำงพำรำและไม้จริง 
ภำยใต้ตรำสินค้ำ “ELEGA“ 

- Index Living Mall ไม่มีนโยบำยให้บุคคลอื่นเช่ำพื้นที่เพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ 
นอกจำกจะเป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเพื่อเติมเต็มควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เท่ำนั้น ซึ่งกำรเช่ำพื้นที่เพื่อจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index Living 
Mall ถือเป็นกำรเติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วำงจ ำหน่ำยใน Index Living Mall 
ให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่ให้กับ Index Living 
Mall ในรำคำที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ 
(Fair and at arm’s length)  

- บริษัทขำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่ม
จ ำหน่ำยตั้งแต่เดือนกันยำยน 2555 ซึ่งก ำหนดรำคำขำยตำมเกณฑ์กำร
พิจำรณำก ำหนดรำคำของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุ รกิจ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length basis) 

เงินประกันการเช่าและบริการโชว์รูม : 
บริษัทวำงเงินประกันกำรเช่ำและบริกำรโชว์
รูมให้ไว้กับ Index Living Mall เพื่อเป็น
หลักประกันในกำรเช่ำพื้นที่และกำรบริกำร
ของ Index Living Mall ซึ่งเป็นไปตำม
เง่ือนไขสัญญำเช่ำและบริกำรพื้นที่ 

4.93 

เจ้าหนี้อื่น : เป็นรำยกำรค้ำงจ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรของ Index Living Mall ซึ่งไม่
เข้ำรอบกำรจ่ำยเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ได้จ่ำยช ำระยอดค้ำงดังกล่ำวกับ Index 
Living Mall เรียบร้อยแล้ว 

1.96 
 

ขายสินค้า บริษัทจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ปำร์ติ
เคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่ม
มีกำรจ ำหน่ำยตั้งแต่เดือนกันยำยน ปี 2555 

12.97 
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บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการระหว่าง
กัน (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ในรอบปี 2559 และ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์  
(Index Living Mall) 
(ต่อ) 

 ลูกหนี้การค้า Index Living Mall มียอดค้ำง
ช ำระค่ำสินค้ำกับบริษัท โดยยอดหนี้ดังกล่ำว
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 

3.14 ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวถือเป็น
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของกิจกำร และเป็นไปตำมเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

2. บจก.อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิรน์ 

 (IIF) 

- บริษัทในกลุ่ม INDEX  
- มีกรรมกำรเป็นคู่สมรส
ของนำยอำรักษ์ สุข
สวัสดิ์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
เป็นผู้ถือหุ้น กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำม และผู้บริหำรของ
บริษัท 
 

ขายสินค้า  บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
กระดำษปิดผิวให้กับ IIF โดยเริ่มจ ำหน่ำย
ตั้งแต่ปี 2553  

15.06 - IIF ด ำเนินธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่ของประเทศ 
โดย IIF เริ่มสั่งซื้อกระดำษปิดผิวจำกกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2553  

- กระดำษปิดผิวที่บริษัทจ ำหน่ำยให้กับ IIF จะมีคุณสมบัติเฉพำะซึ่งแตกต่ำง
จำกมำตรฐำนที่ผู้ซื้อรำยอื่นทั่วไปใช้ในกำรผลิต อำทิ สี ควำมเงำ และควำม
หนำ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทก ำหนดรำคำขำยตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำก ำหนด
รำคำในเง่ือนไขยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at 
arm’s length basis) 

- บริษัทสั่งซื้อกระดำษปิดผิวและขอบพีวีซีจำก IIF เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์บำง
รุ่นจ ำหน่ำยให้กับ Index Living Mall เนื่องจำกบริษัทไม่สำมำรถผลิตและ
จัดหำวัตถุดิบดังกล่ำวได้ตำมคุณสมบัติที่ผู้ซื้อก ำหนดและภำยใต้ต้นทุนที่
ยอมรับได้  
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวถือเป็น
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของกิจกำร และเป็นไปตำมเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

ลูกหนี้การค้า IIF มียอดค้ำงช ำระค่ำ
กระดำษปิดผิวกับบริษัท โดยมีอำยุลูกหนี้อยู่
ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของกำร
ช ำระค่ำสินค้ำของ IIF 

5.38 

ซื้อวัตถุดิบ บริษัทซื้อกระดำษปิดผิวและ
ขอบพีวีซีจำก IFF เพื่อผลิตสินค้ำบำงรุ่น
จ ำหน่ำยให้กับ Index Living Mall  

0.73 

เจ้าหนี้การค้า บริษัทมียอดค้ำงช ำระค่ำ
กระดำษปิดผิวและขอบพีวีซีให้กับ IFF โดย
ยอดหนี้ดังกล่ำวยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 

0.19 
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1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหวา่งกัน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 โดย
ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เป็นไปตำมเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length basis) 

 
2. นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของ

บริษัทในอนาคต 
 

มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขกำรค้ำปกติหรือ
รำคำตลำด ภำยใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ำยบริหำร
ของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติภำยใต้หลักกำรที่ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติ และให้จัดท ำ
รำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส 

ส ำหรับในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันที่ไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ บริษัทจะจัดให้มีควำมเห็นโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่
มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญ
อิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือ
ผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมัติรำยกำรดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตำม
หลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง หรือ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันน้ัน ๆ 
 
นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
 

ในอนำคตหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะก ำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถ
อ้ำงอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือรำคำที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ำกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ 
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บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทั้งควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำร
ประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) 
ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น กรรมกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นและ

กรรมกำรจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 
และจะต้องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย และตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก ำหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจำกน้ี บริษัทจะไม่ท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท 

 
3. การอนุมัติในหลักการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรม

ระหว่างบริษทั และบริษัทยอ่ย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
 

ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนำคตบริษัทและบริษัทย่อยอำจ
มีรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสำมำรถท ำธุรกรรมดังกล่ำว
ได้ หำกธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์
เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2555 มีมติ
อนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับบุคคล
เกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในอนำคต 

 
4. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนำคตถ้ำมีรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัเกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทัจะจัดให้มีกำรน ำเสนอ
รำยกำรดังกล่ำวผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกัน
เป็นไปอย่ำงยตุิธรรมและมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะต้องปฏิบัตหิน้ำทีใ่ห้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปดิเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อไป  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 
 
เรียน  ท่ำนผู้ถือหุ้น บรษิัท อีสตโ์คสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) (ECF) ประกอบด้วย กรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีควำมเป็นอิสระในกำรปฎิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ประกอบด้วย 

1. รศ. ดร. มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. พลเอกเทอดศักด์ิ  มำรมย์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. รศ. ทรงกลด        จำรุสมบัติ กรรมกำรตรวจสอบ 

 
ส ำหรับรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวม 4 ครั้ง ในทุกครั้งกรรมกำร

ตรวจสอบได้เข้ำร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมในทุกครั้งร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้แก่ ผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เข้ำชี้แจงข้อเท็จจริง ผลกำรตรวจสอบบัญชี พร้อมแสดง
หลักฐำนและข้อมูลประกอบกำรน ำเสนอในแต่ละไตรมำส และในบำงประเด็นที่ส ำคัญทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
เชิญผู้บริหำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย  

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ได้ปฎิบัติตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำอนุมัติไว้อย่ำงเคร่งครัด และผลกำรประชุมแต่ละครั้งได้รำยงำนกำรปฏิบัติงำนโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่
เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อฝ่ำยบริหำรให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบ โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคัญ ได้ดังนี้ 

- กำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2559 ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่ำ รำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท ำขึ้ นโดยถูกต้องตำมที่ควร ตำม
มำตรฐำนบัญชี และข้อก ำหนดทำงกฎหมำย มีกำรเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอย่ำง
เพียงพอ รวมถึงพิจำรณำกำรวิเครำะห์งบกำรเงินในประเด็นที่มีนัยส ำคัญรำยไตรมำส เพื่อให้มั่นใจว่ำ
กระบวนกำรจัดท ำงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำง
กำรเงินของบริษัท ได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปมีควำมถูกต้องตำมที่ควรเชื่อถือได้ กำร
เลือกใช้นโยบำยบัญชีมีควำมสมเหตุสมผล 

- กำรสอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ มีประสิทธิผลและเหมำะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ และหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในมีควำมเป็นอิสระ พร้อมกันน้ีได้พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2559 ซึ่งจะเป็นกำร
เข้ำตรวจสอบและติดตำมข้อแก้ไขตำมที่ได้เสนอแนะไว้ก่อนหน้ำ ส ำหรับในส่วนของข้อปรับปรุงเพิ่มเติมใน
บำงประเด็นที่ไม่ได้มีนัยส ำคัญ ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก ำหนดกรอบเวลำให้ทำงบริษัทด ำเนินกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 
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- กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท
ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยถูกต้องแล้ว 

- กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นมีควำมสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length) ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้
เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินโดยครบถ้วนแล้ว  

- กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง รำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรประเมินระบบกำรควบคุมควำมเส่ียง 
รวมทั้งกำรแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู้บริหำรระดับสูง ทำงบริษัทจะมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำถึงควำมเส่ียงที่
อำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจปีละไม่ต่ ำกว่ำ 2 ครั้ง ในระดับของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดกำรควบคุมและป้องกันปัจจัยควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้น ผลกระทบ และเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน
หรือลดทอนควำมเส่ียงที่ส ำคัญ ซึ่งในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
อัตรำแลกเปล่ียนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ นอกจำกนี้ใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ ไม่ปรำกฎควำมเส่ียงในด้ำนใดที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

- กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดย
ค ำนึงถึง ชื่อเสียง ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมสำมำรถในกำรบริกำรสอบทำน ตรวจสอบ และกำรให้ค ำรับรองงบ
กำรเงิน ซึ่งที่ผ่ำนมำสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นชอบ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งให้ นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรือง
โรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2559 โดยมีค่ำตอบแทนเบ็ดเสร็จรวมไม่เกินวงเงินที่ขอ

พิจำรณำอนุมัติไว้ ซึ่งในปีนี้ ทำงผู้สอบบัญชีจะมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนใน
ฐำนะผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลำ 2 ปี  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินกำรปฏิบัติงำนตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยประเมินภำพรวมเป็นรำยคณะประจ ำปี 2559 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ปฏิบัต ิหน้ำที ่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงเพียงพอและ
ครบถ้วนแล้ว 
 

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

 
 
 

(รศ. ดร. มนตรี โสคตยิำนุรักษ์) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมกำรบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมส ำคัญต่อหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งงบกำรเงินและ
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินอย่ำงเพียงพอ และได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมทั้ง
ถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน กำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีระบบ
กำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
แต่อย่ำงใด เงื่อนไขทำงกำรค้ำเป็นแบบธุรกิจปกติทั่วไป มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง
มีกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเรียบร้อย และไดบ้ันทึกควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปีด้วยแล้ว 

 
คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถให้

ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้แสดงควำมเห็นว่ำ งบ
กำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

 
 
 
 (พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์) 
 ประธำนกรรมกำรบรษิัท 
 
 
 
 
 (นำยอำรักษ์ สุขสวัสด์ิ) 
 กรรมกำรผู้จัดกำร 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 
 (ก) ผู้สอบบญัชีและรายงานของผู้สอบบญัชี 

 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 

งบการเงินรอบบัญช ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
การแสดงความเห็นใน 
รายงานของผูส้อบบัญช ี

งวด 12 เดือน 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

นำยเมธี ร ัตนศรีเมธำ ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 
3425 จำกบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ 
แอสโซซ ิเอท  จ ำก ัด  (อยู่ ใน
รำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำม
เ ห็ น ช อ บ จ ำ ก ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) 

งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และผลกำรด ำเนินงำน
รวม และกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวัน
เดียวกัน และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะ
กำรเงินของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด 
(มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งวด 12 เดือน 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 

นำยพ ิศ ิษ ฐ ์ ช ีว ะ เ ร ือ ง โ รจน์ 
ผู ้สอบบ ัญช ีร ับอน ุญำต  เลข
ทะเบียน 2803 จำกบริษัท เอ็ม 
อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ำกัด 
(อยู่ในรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) 

งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2558 และ ณ วันที่  31 
ธันวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนรวม และ
กระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะกำรเงินของ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งวด 12 เดือน 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2557 
สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2558 
สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์     
  

สินทรัพย์หมุนเวียน     
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 32.02 2.59 61.10 4.06 408.67 17.34 
เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 75.31 3.19 
ลูกหนี้กำรค้ำ       

- บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 8.63 0.70 8.50 0.56 8.09 0.34 
- บริษัทอืน่ 146.86 11.86 189.19 12.56 195.01 8.27 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 419.99 33.91 578.63 38.42 756.80 32.10 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอื่น - - - - 50.00 2.12 
สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 23.96 1.93 24.55 1.63 38.85 1.65 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 631.47 50.98 861.96 57.23 1,532.73 65.02 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ 30.00 2.42 30.60 2.03 30.87 1.31 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - - 60.90 4.04 8.00 0.34 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถอืจนครบก ำหนด 2.00 0.16 2.00 0.13 2.00 0.08 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 373.00 30.11 360.46 23.93 351.77 14.92 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตรีำคำสินทรพัย์ - สุทธ ิ 183.58 14.82 160.88 10.68 347.60 14.75 
สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - สุทธ ิ 4.42 0.36 2.95 0.20 3.33 0.14 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3.68 0.30 2.69 0.18 3.89 0.17 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 10.53 0.85 23.75 1.58 77.09 3.27 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 607.20 49.02 644.24 42.77 824.55 34.98 

รวมสินทรัพย์ 1,238.67 100.00 1,506.20 100.00 2,357.28 100.00 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี้สินหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 330.98 26.72 540.24 35.87 672.87 28.54 
เจ้ำหนี้กำรจำกกำรขำยสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้กำรค้ำ 41.77 3.37 50.78 3.37 60.24 2.56 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ 135.18 10.91 180.09 11.96 177.83 7.54 
เจ้ำหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2.10 0.17 2.04 0.14 1.96 0.08 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน 

- - 10.59 0.70 0.00 0.00 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ครบ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

10.68 0.86 11.33 0.75 10.83 0.46 

เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 66.97 5.41 63.41 4.21 85.98 3.65 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 56.89 4.59 59.63 3.96 66.52 2.82 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 644.58 52.04 918.11 60.96 1,076.23 45.66 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  (ต่อ) 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2557 
สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2558 
สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธ ิ 166.80 13.47 114.36 7.59 67.17 2.85 
หุ้นกู้ – สุทธ ิ - - - - 498.31 21.14 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำ
กำรเงิน-สุทธ ิ

17.81 1.44 11.20 0.74 3.97 0.17 

ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับคืนรอตัดบัญชี 0.22 0.02 0.13 0.01 0.08 0.00 
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 3.28 0.26 3.38 0.22 5.92 0.25 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 6.86 0.55 5.37 0.36 46.50 1.97 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 194.97 15.74 134.44 8.93 621.95 26.38 

รวมหนี้สิน 839.55 67.78 1,052.54 69.88 1,698.18 72.04 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนจดทะเบียนที่ออก 195.00  195.00  195.00  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว  130.00 10.50 137.55 9.13 142.21 6.03 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 105.48 8.52 113.03 7.50 117.69 4.99 
ก ำไรสะสม       
- จัดสรรเพ่ือส ำรองตำมกฎหมำย 16.60 1.34 19.50 1.29 19.50 0.83 
- ยังไม่ได้จัดสรร 187.96 15.17 245.81 16.32 294.97 12.51 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น1/ (40.92) (3.30) (59.76) (3.97) 82.34 3.49 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 399.12 32.22 456.14 30.28 656.71 27.86 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - - (2.48) (0.16) 2.39 0.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 399.12 32.22 453.66 30.12 659.10 27.96 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,238.67 100.00 1,506.20 100.00 2,357.28 100.00 

หมายเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุน้ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มูลค่ำเท่ำกับ ติดลบ 40.92 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
1. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ – สุทธิ เท่ำกับ 176.72 ล้ำนบำท 
2. ส่วนเกิน (ต่ ำกว่ำ) ทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ำนบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มูลค่ำเท่ำกับ ติดลบ 59.76 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
1. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ – สุทธิ เท่ำกับ 155.51 ล้ำนบำท 
2. ส่วนเกิน )ต่ ำกว่ำ) ทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ำนบำท  
3. ส่วนแบ่งก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจำกบริษัทร่วม 2.38 ล้ำนบำท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มูลค่ำเท่ำกับ 82.34 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
1. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ – สุทธิ เท่ำกับ 301.43 ล้ำนบำท 
2. ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ำนบำท  
3. ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้ำนบำท 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
งบก าไรขาดทุนรวม  
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำย – สุทธิ 1,209.05 98.46 1,334.10 98.22 1,370.78 98.27 
รำยได้อื่น ๆ       

- ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่ังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ ์

9.09 0.74 3.29 0.24 0.03 0.02 

- ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน (7.36) (0.60) 2.22 0.16 2.42 0.17 

- อื่น ๆ 17.18 1.40 18.69 1.38 21.68 1.55 
รวมรายได ้ 1,227.96 100.00 1,358.30 100.00 1,394.91 100.00 

ต้นทุนขำย (887.25) (72.25) (981.74) (72.28) (983.27) (70.49) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (108.70) (8.85) (134.17) (9.88) (158.87) (11.39) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (118.21) (9.63) (118.65) (8.74) (155.46) (11.14) 

รวมค่าใชจ้่าย (1,114.17) (90.73) (1,234.56) (90.89) (1,297.60) (93.02) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 113.79 9.27 123.74 9.11 97.31 6.98 
ต้นทุนทำงกำรเงิน (30.95) (2.52) 38.73 (2.85) (54.43) (3.90) 
ส่วนแบ่ง ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

- - (0.84) (0.06) 32.83 2.35 

ภำษีเงินได ้ (12.97) (1.06) (13.99) (1.03) (10.71) (0.77) 
ก าไรส าหรับป ี 69.88 5.69 70.17 5.17 65.00 4.66 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยของหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงำนหลังออกจำกงำน 

- - - - (1.51) (0.11) 

ส่วนแบ่งก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นจำกบริษัทร่วม 0.00 0.00 4.66 0.34 2.95 0.21 
ก ำไรจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น - - - - 166.39 11.93 
ส่วนที่จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

- - - - (6.49) (0.50) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับป ี 0.00 0.00 4.66 0.34 161.34 11.57 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 69.88 5.69 74.83 5.51 226.34 16.23 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)       
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ ่ 69.88 5.69 75.43 5.55 62.44 4.48 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - - (5.25) (0.39) 2.56 0.18 
ก ำไรส ำหรับป ี 69.88 5.69 70.17 5.17 65.00 4.66 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม      
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ ่ - - 77.80 5.73 224.94 16.13 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - - (2.97) (0.22) 1.40 0.10 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัป ี 69.88 5.69 74.83 5.51 226.34 16.23 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.134  0.144  0.112  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.114  0.138  0.106  

 
 (ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสด : บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
 
 หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงินรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้
ปรับปรุงรำยกำรทีไ่มใ่ช่เงินสด 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบญัช ี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ขึ้น 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรขำยเครือ่งจักรและอุปกรณ์ 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของอำคำรและเครื่องจักร 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ 
ส่วนแบ่งขำดทุน (ก ำไร) จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ครำว 
ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยจ่ำย 
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น) 
ลูกหนี้กำรค้ำ 
สินค้ำคงเหลือ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน 

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) 

84.16 
 

69.45 
0.44 
0.10 
0.0007 
(5.38) 
(0.06) 

- 
(3.29) 
0.84 

- 
(1.58) 
38.73 

 
(42.55) 
(153.33) 
0.88 

(13.96) 

75.71 
 

71.46 
0.29 
0.65 
0.04 
(1.62) 
(0.05) 
5.46 
(0.02) 
(32.83) 
(0.25) 
(9.29) 
54.43 

 
(5.03) 
(176.58) 
 (11.92) 
(57.77) 
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สรุปงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงินรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
เจ้ำหนี้อ่ืน – บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 
ค่ำใชจ้่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 
จ่ำยภำษีเงินได ้

 
(10.90) 
0.72 
(6.63) 
(11.74) 

 
44.91 
(0.06) 
8.42 

(15.57) 

 
(2.28) 
(0.08) 
4.23 

(15.40) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 19.93 12.16 (100.85) 
เงินฝำกธนำคำรทีม่ีข้อจ ำกัดในกำรใช้เพิม่ขึ้น 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น 
เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจกำรอื่นเพิ่มขึ้น 
เงินสดรับจำกกำรลดทุนและคืนทุนของบรษิัทร่วม 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิม่ขึ้น 
เงินสดรับจำกกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
รับเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 
รับดอกเบี้ย 

(30.00) 
- 
- 
- 
- 

(28.08) 
(1.90) 
1.70 

- 
0.27 

(0.60) 
(57.08) 

- 
- 
- 

(27.02) 
(0.01) 
0.002 

- 
1.0 

(0.26) 
(8.50) 
(75.06) 
(50.00) 
69.73 
(35.23) 
(1.97) 
1.03 
20.95 
11.02 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (58.00) (83.71) (68.29) 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เจ้ำหนี้จำกกำรขำยสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลที่กีย่วข้องกันเพิม่ขึ้น 
จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น 
เงินกู้ยืมระยะยำวเพิม่ขึ้น 
จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยมืระยะยำว 
ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุเพิ่มขึ้น 
ออกหุ้นกู ้
ค่ำใชจ้่ำยหุ้นกู ้
เงินสดรับจำกค่ำหุ้นเพ่ิมทุน / กำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชน 
เงินสดรับจำกกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ภำยใต้สัญญำขำยและเช่ำ
กลับคืน 
จ่ำยเงินปันผล 
จ่ำยดอกเบี้ย 

(21.68) 
 

(1.32) 
(12.70) 

- 
- 
 

269.90 
(130.01) 

- 
- 
- 
- 

9.72 
 

 (15.60) 
(31.69) 

209.21 
 

9.01 
(10.77) 
10.50 

- 
 

4.10 
(60.10) 
0.49 

- 
- 

15.10 
- 
 

(35.88) 
(41.03) 

132.56 
 

9.46 
(12.47) 

- 
(10.50) 

 
38.16 
(62.78) 
2.01 

500.00 
(2.63) 
9.32 

- 
 

(32.24) 
(54.18) 
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สรุปงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงินรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 66.62 100.62 516.71 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น  – สุทธ ิ 28.55 29.08 347.57 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 3.47 32.02 61.10 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 32.02 61.10 408.67 
 
(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย (วัน) 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ) 
ระยะเวลำช ำระหนี้ (วัน) 
CASH CYCLE (วัน) 

0.98 
0.29 
0.03 
7.42 
48.54 
5.92 
60.86 
6.31 
57.06 
52.34 

0.94 
0.28 
0.02 
7.46 
48.28 
5.98 
60.18 
6.23 
57.80 
50.66 

1.42 
0.64 

(0.10) 
6.78) 
53.25 
5.06 
71.20 
5.49 
65.52 
58.93 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 
อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 

26.62 
9.41 
17.51 
5.56 
18.78 

26.41 
9.28 
9.83 
5.51 
17.55 

28.27 
7.10 

(103.64) 
4.66 
11.68 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 
อัตรำผลตอบแทนสินทรพัย์ (%) 
อัตรำผลตอบแทนสินทรพัย์ถำวร (%) 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย ์(เท่ำ) 

6.00 
38.49 
1.06 

5.45 
39.34 
0.99 

3.37 
38.32 
0.72 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (เท่ำ) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ) 

2.10 
2.06 

2.32 
1.72 

2.58 
0.54 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%)1/ 0.10 

51.35 
0.05 
43.08 

-0.30 
46.84 

หมายเหตุ :  1/อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผล = เงินปันผลจ่ำยที่จะตอ้งจ่ำยตำมนโยบำยของปีนั้น ๆ / ก ำไรสุทธิ 
 

1. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ตลอดระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ ปี 2557 - 2559 บริษัทมีมูลค่ำรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยมีอัตรำกำรเติบโตเฉล่ีย (Compound Average Growth Rate) ส ำหรับช่วง 3 ปีย้อนหลังเท่ำกับ ร้อยละ 6.48 โดย
รำยได้จำกกำรขำยระหว่ำงปี 2557 ถึงปี 2558 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 10.34 ระหว่ำงปี 2558 ถึงปี 2559 มีอัตรำ
กำรเติบโตร้อยละ 2.75  

อย่ำงไรก็ตำม ช่วงปี 2559 บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้ำ 
เนื่องจำกเป็นปีที่บรรยำกำศกำรค้ำขำยยังคงได้รับผลกระทบทั้งจำกปัจจัยภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่ยังไม่
เอื้ออ ำนวยต่อภำวะกำรจับจ่ำยใช้สอยของประชำชน ควำมเชื่อมั่นในกำรบริโภคยังคงไม่เพิ่มขึ้นตำมกำรคำดกำรณ์ที่
ควรจะเป็น รวมถึงภำวะกำรส่งออก โดยตัวเลขกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ส ำหรับปี 2559 มีตัวเลขที่ลดลงจำกเดิมร้อย
ละ 4.53 ทั้งนี้ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทนับว่ำ มีควำมพอใจที่ยังสำมำรถสร้ำงอัตรำกำร
เจริญเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยและรำยได้รวมให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้ปัจจัยลบในด้ำนต่ำง ๆ ที่ไม่
เอื้ออ ำนวยเท่ำที่ควร  

โดยภำพรวมของปี 2559 รำยได้หลักของบริษัทที่เกิดจำกกำรส่งออกสินค้ำ คิดเป็นสัดส่วนของรำยได้จำกกำร
ขำยประมำณร้อยละ 57 มีรำยได้ลดลงประมำณร้อยละ 1.43 ซึ่งเป็นผลจำกค ำส่ังซื้อของลูกค้ำในต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มลูกค้ำในประเทศแถบตะวันออกกลำงไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้เนื่องจำกปัญหำกำรแข่งขัน
ด้ำนรำคำ แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับฐำนลูกค้ำหลักในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำ
จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมดยังคงเติบโตได้อย่ำง
ต่อเนื่องกว่ำร้อยละ 3.33 ซึ่งถึงแม้จะเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ แต่ในช่วงปี 2559 บริษัทได้
เริ่มปรับกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยกำรน ำเสนอสินค้ำประเภทใหม่ ๆ ให้ลูกค้ำ อำทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เตียง
นอน ซึ่งในช่วงปลำยปี บริษัทเริ่มได้รับกำรตอบรับจำกกลุ่มลูกค้ำโดยเห็นได้จำกค ำส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเตียง
เพิ่มขึ้น และคำดว่ำ จะเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญส ำหรับปี 2560 นอกจำกกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว บริษัท
ยังคงเน้นกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมำณกำรขำยในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ลูกค้ำ
มีกำรส่ังซื้ออย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบำงผลิตภัณฑ์เนื่องจำกมีกำรค้ำขำยมำอย่ำงยำวนำน จึงเป็นกำรยำกที่จะขอปรับเพิ่มรำคำ
สินค้ำจำกลูกค้ำ ซ่ึงวิธีกำรดังกล่ำวจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทมีอัตรำกำรท ำก ำไรที่เพิ่มขึ้นได้  

ส ำหรับรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศนั้น บริษัทสำมำรถสร้ำงอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำร
ขำยได้อยู่ที่ร้อยละ 8.78 ส ำหรับช่วงปี 2559 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2558 ที่มีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
16.87 จำกปัจจัยภำยในประเทศตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทั้งนี้หำกพิจำรณำตำมแต่ละช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย จะพบว่ำ 
บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เป็นตรำสินค้ำของบริษัทได้เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 8 
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้บริษัทจะจ ำหน่ำยให้กับกลุ่มลูกค้ำประเภทร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ แบรนด์ Leaf จ ำหน่ำย
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ให้กับโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จ ำหน่ำยผ่ำนบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จ ำหน่ำยผ่ำนเมกำโฮม แบรนด์ HASTA 
จ ำหน่ำยผ่ำนไทวัสดุ และแบรนด์ My Fur จ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกดู โฮม เป็นต้น ส ำหรับรำยได้จำกกำรขำยของโชว์
รูม ELEGA ซึ่งเป็นโชว์รูมที่จ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ปัจจุบันมีจ ำนวนสำขำทั้งส้ิน 16 สำขำ นั้น ใน
รอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ มีรำยได้ลดลงประมำณร้อยละ 14 ซึ่งคำดว่ำ เป็นปัจจัยจำกควำมเชื่อมั่นในกำรบริโภคของ
ผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยในโชว์รูม ELEGA จะมีระดับรำคำส ำหรับกลุ่มลูกค้ำระดับกลำงขึ้นไป และส ำหรับ
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย ซึ่งบริษัทใช้ตรำสินค้ำ Costa นั้น ในปี 2559 นับว่ำ 
เป็นปีที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยได้เติบโตอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยมีอัตรำกำรเติบโตที่ประมำณร้อยละ 325 ซึ่งเป็น
ผลจำกกำรปรับโครงสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรตลำดและกำรขำย รวมถึงกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน 

นับตั้งแต่กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจเสร็จสมบูรณ์เป็นที่ เรียบร้อยตั้งแต่
ช่วงปี 2554 นั้น บริษัทได้ประกอบธุรกิจผ่ำนกำรด ำเนินกำรของ 2 นิติบุคคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ำกัด (ก่อนกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน) และ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.95) โดยภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงดังกล่ำวแล้ว บริษัทจะมีลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจหลัก คือ กำรเป็น
ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในกำร
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรผลิตและจ ำหน่ำยไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง กำรจัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนโชว์รูมสำขำภำยใต้
ตรำสินค้ำ ELEGA 16 แห่ง ซึ่งจะจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทั้งนี้รวมถึงกำรผลิตภำยในประเทศและที่น ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ และ FINNA HOUSE 3 แห่ง ซึ่งจะจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยใช้ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนดิสนีย์ ภำยใต้กำร
เป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรใช้ลำยกำร์ตูนเพื่อกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงรำยเดียวในประเทศ
ไทย รวมถึงกำรเป็นผู้ให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) 

ต่อมำในช่วงปี 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
(“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) ในฐำนะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ปัจจุบัน ECFH จะเป็นผู้ด ำเนิน
ธุรกิจร้ำนค้ำปลีก Can Do ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบร้ำน 100 เยน ซึ่งบริษัทได้ซื้อแฟรนไชส์มำจำกประเทศญี่ปุ่น 
โดยจ ำหน่ำยสินค้ำทั้งร้ำนในรำคำเดียวคือ 60 บำท ปัจจุบันมีสำขำเปิดให้บริกำรรวม 6 แห่ง โดยสำขำแรกตั้งอยู่ที่ฟิว
เจอร์พำร์ครังสิต เปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ ECFH ได้มีช่วงเวลำที่ได้เข้ำด ำเนิน
ธุรกิจด้ำนพลังงำนในช่วงส้ัน ๆ ระหว่ำงปี 2558 – 2559 โดย ECFG ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน ส ำหรับ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ECF Tornado Energy Godo Kaisha ที่มีกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, 
Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ได้เริ่มด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
เชิงพำณิชย์เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2558 ต่อมำบริษัทได้พิจำรณำตัดสินใจขำยทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนใน 
ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 
2526 เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำนอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น 
โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำท ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 ทรัพย์สินที่จ ำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิ
จำกภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งส้ิน 5 รำย คิดเป็นก ำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 ส ำหรั บ
สำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพยสิ์นดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลก ำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทน
จำกกำรด ำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 20 ปี โดยภำยหลังกำรคืนเงิน
ลงทุนและก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยำยน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado 
ได้เสร็จส้ินขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ ดังนั้น
ปัจจุบัน ECFH จึงไม่ได้ด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนแต่อย่ำงใด 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
 

รำยไดจ้ำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
 
รำยได้ของบริษัทสำมำรถแบ่งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยได้ โดยมีรำยละเอียด 

ดังนี ้
รำยได้ของบริษัทแบ่งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ สำมำรถเรียงล ำดับสัดส่วนที่ส ำคัญเมื่อเทียบกับรำยได้จำก

กำรขำยทั้งหมด ส ำหรับปี 2559 ได้ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด มูลค่ำ 963.12 ล้ำนบำท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 70 
อันดับที่ 2 คือ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ มูลค่ำ 189.22 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 
อันดับที่ 3 คือ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม กลุ่มร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำปลีกรำย 

ย่อย (Dealer) มูลค่ำ 121.38 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 
อันดับที่ 4 คือ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยกระดำษปิดผิว มูลค่ำ 65.90 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 
อันดับที่ 5 คือ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง มูลค่ำ 15.84 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 

ส ำหรับกำรเปรียบเทียบอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ตำมแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
โดยเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และ ปี 2559 โดยส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรขำยที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงโชว์รูม ได้แก่ ELEGA และช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกและร้ำนค้ำส่งรำยย่อยทั่ว
ประเทศเติบโตจำกปีที่แล้วสูงสุด หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมีอัตรำกำร
เติบโตน้อยกว่ำ 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

ส ำหรับปี 2559 รำยได้ของบริษัทแบ่งแยกตำมประเภทช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย สำมำรถเรียงล ำดับสัดส่วนที่
ส ำคัญเมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ได้ดังนี้ 
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อันดับที่ 1 คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยตำมค ำส่ังซื้อ (Made to order) โดยใช้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ มูลค่ำ 
767.53 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 

อันดับที่ 2 คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท มูลค่ำ 384.81 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 
อันดับที่ 3 คือ กำรจ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม มูลค่ำ 85.37 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 
อันดับที่ 4 คือ กำรจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) มูลค่ำ 35.71 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 
      (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยไดจ้ำกร้ำนค้ำปลีกแคนดู (Can Do) 
 
ในส่วนของกำรด ำเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด บริษัทมีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำปลีก

รำยย่อยในรูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทั้งร้ำนในรำคำเดียว (60 บำท) ในรูปแบบร้ำน 100 เยน ที่เกิดขึ้นในปี 2559 
เท่ำกับ 15.31 ล้ำนบำท ซึ่งร้ำน Can Do ได้เริ่มเปิดให้บริกำร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ 

 
รำยไดจ้ำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์  
 
ในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนอำทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จำก ECF Tornado Energy 

GK ในรูปแบบของส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ำกับ 32.83 ล้ำนบำท โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่
ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ 

 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 1,209.05 ล้ำนบำท และ 1,334.10 ล้ำน

บำท และ 1,370.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นเท่ำกับร้อยละ 10.34 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 
2557 และ ปี 2558 และร้อยละ 2.75 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และปี 2559 ตำมล ำดับ 
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นอกจำกนี้ยังสำมำรถแบ่งออกเป็นรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรับช่ วงปี 
2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.36 และร้อยละ 56.64 ตำมล ำดับ 

 

ซึ่งหำกพิจำรณำในรำยละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์ จะพบว่ำ ในช่วงปี 2559 รำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญเกิดจำกบริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มร้ำนค้ำส่ง 
และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ซึ่งในรอบปี 2559 นี้ บริษัทได้วำงแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดเพื่อขยำยช่อง
ทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในกลุ่ม Dealer ให้เพิ่มขึ้นจำกเดิม ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงของ Dealer โดยส่วนใหญ่
จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งที่บริษัทผลิตเอง น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ หรือจ้ำงโรงงำนภำยนอกผลิตสินค้ำให้กับบริษัท โดยมี
อัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 324.61 จำกรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 35.71 ล้ำนบำท ในปี 2559 
เพิ่มขึ้นจำก 8.41 ล้ำนบำท ในปี 2558 รองลงมำคือ อำนิสงส์จำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
ผ่ำนตรำสินค้ำของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98 จำกรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 384.81 ล้ำนบำท ในปี 2559 
เพิ่มขึ้นจำก 356.36 ล้ำนบำท ในปี 2558 

 

รำยได้อื่นของบริษัท ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 18.92 ล้ำนบำท 24.20 ล้ำนบำท และ 24.13 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รำยได้อื่นของบริษัทประกอบด้วย ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของตรำ
สำรอนุพันธ์ ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียน และในส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ ก ำไร 
(ขำดทุน) จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร ดอกเบี้ยรับ รำยได้ชดเชยส่งออก  

ทั้งนี้ส่วนประกอบที่ส ำคัญของรำยได้อื่น คือ รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ โดยใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ ก ำไร 9.09 ล้ำนบำท ก ำไร 3.29 ล้ำนบำท 
และก ำไร 0.25 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รองลงมำได้แก่ ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียน ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 
2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ ขำดทุน 7.36 ล้ำนบำท ก ำไร 2.22 ล้ำนบำท และก ำไร 2.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

รำยได้รวม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,227.97 ล้ำนบำท  1,358.30 ล้ำนบำท 
และ 1,394.91 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตโดยเฉล่ียต่อปี (CAGR) เท่ำกับ ร้อยละ 6.58 มูลค่ำรำยได้
รวมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตที่ส ำคัญของรำยได้จำกกำรขำย 

 

รายได้รวมโดยเปรียบเทยีบรายไตรมาส 
ระหว่างปี 2558 – ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท) 
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รายงานประจ าปี 2559

บริษัทมีรำยได้รวมโดยเปรียบเทียบรำยไตรมำสที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2559 โดย ไตรมำสที่ 1 มีมูลค่ำเท่ำกับ 
383.46 ล้ำนบำท ไตรมำสที่ 2 เท่ำกับ 308.33 ล้ำนบำท ไตรมำสที่ 3 เท่ำกับ 316.37 ล้ำนบำท และไตรมำสที่ 4 
เท่ำกับ 386.75 ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจที่รำยได้จำกกำรขำยจะอยู่ในช่วงต่ ำสุดส ำหรับไตรมำสที่ 2 และ 
3 โดยจะกลับมำเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมำสที่ 4 และ ไตรมำสที่ 1 ที่เป็นปกติของฤดูกำลขำยสินค้ำ 

 
ต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำย 
 
บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็น ร้อยละ 73.38 ร้อยละ 

73.59 และร้อยละ 71.73 ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำต้นทุนขำย เท่ำกับ 887.25 ล้ำนบำท 981.74 ล้ำนบำท และ 
983.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

หำกพิจำรณำข้อมูลตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 จะเห็นได้ว่ำบริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย
ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุที่ส ำคัญเกิดจำกบริษัทมีกำรลงทุนส่ังซื้อเครื่องจักรในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ให้มำกขึ้น โดย
เครื่องจักรบำงส่วนเริ่มติดตั้งและใช้งำน และส่งผลอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อต้นทุนกำรผลิตนับตั้งแต่ปี 2556 ประกอบกับ
ช่วงปี 2557 บริษัทได้น ำเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชำชนทั่วไป (IPO) โดยเงิน
ส่วนใหญ่ที่ได้จำกกำรระดมทุนถูกน ำไปใช้ในกำรลงทุนเพื่อเสริมประสิทธิภำพของเครื่องจักรและกระบวนกำรผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทสำมำรถปรับลดปริมำณพนักงำนที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้ลดลงได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำร
ลงทุนในเครื่องจักรดังกล่ำว ส่งผลต่อต้นทุนขำยที่สำมำรถปรับลดลงได้เมื่อพิจำรณำจำกช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่ำนมำ 
ส ำหรับปี 2559 สำเหตุส ำคัญอีกประกำรที่ส่งผลให้มีอัตรำส่วนต้นทุนขำยลดลงนอกเหนือจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน
กระบวนกำรผลิตแล้ว ยังเป็นปีที่บริษัทมีนโยบำยควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ังซื้อสินค้ำในกระบวนกำรผลิต 
ส่งผลให้ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสำมำรถปรับลดลงได้จำกเดิม ในขณะที่แนวโน้มของรำคำวัตถุดิบส ำคัญ
ที่ ใ ช้ ในกำรผลิต  ได้แก่ ไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำมีรำคำที่มีเสถียรภำพไม่มีกำรแกว่งตัวขึ้นลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญแต่อย่ำงใด  

 
บริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้รวม ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับรอ้ยละ 

8.85 ร้อยละ 9.88 และร้อยละ 11.39 ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 108.70 ล้ำนบำท 137.17 ล้ำนบำท และ 
158.87 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

และมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ ร้อยละ 9.63 ร้อยละ 8.74 และร้อยละ 
11.14 ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 118.21 ล้ำนบำท 118.65 ล้ำนบำท และ 155.46 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญส ำหรับปี 2559 ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร และต้นทุนทำงกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดของแต่ละรำยกำร ดังนี้ 

- ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกสำเหตุของบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด) ซึ่ง
ด ำเนินธุรกิจร้ำน แคน ดู มีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย เพิ่มขึ้นจำกเดิม เน่ืองจำกต้องกำรกระตุ้น
ยอดขำยให้เติบโตจำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

- ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นจำกสำเหตุของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในส่วนร้ำน 
แคน ดู ส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัท มีกำรปรับเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน และกำร
ทยอยตั้งค่ำใช้จ่ำยโบนัส นอกจำกนี้ยังเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเข้ำศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำนที่เกิดขึน้ ในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชีย่วชำญในด้ำนต่ำงๆ เข้ำ
มำให้ควำมเห็นต่อกำรเข้ำลงทุนของบริษัท นอกจำกนี้ยังมีรำยกำรที่ส ำคัญจำกกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
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ของสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น 5.46 ล้ำนบำท ตำมมำตรฐำนบัญชีที่บริษัท จะต้องท ำกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินใหม่ทุก ๆ 5 ปี 

 
ส ำหรับสัดส่วนต้นทุนทำงกำรเงินต่อรำยได้รวมของบริษัท ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ ร้อยละ 2.52 

ร้อยละ 2.85 และร้อยละ 3.90 หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 30.95 ล้ำนบำท 38.73 ล้ำนบำท และ 54.43  ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ  

ทั้งนี้ต้นทุนทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำทั้งหมดเป็นดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินกับ
สถำบันกำรเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้ำงวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 330.98 ล้ำนบำท 540.24 ล้ำนบำท และ 672.87 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
และมียอดคงค้ำงวงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 
233.77 ล้ำนบำท 177.77 ล้ำนบำท และ 153.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี้ในช่วงปี 2558 และ ปี 2559 ยอดคงค้ำง
วงเงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้นจำกเดิมมำก เนื่องจำกบริษัทมีกำรกู้ยืมเงินเพื่อน ำไปใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใช้ในส่วนของสต็อกสินค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกเดิมเพื่อรองรับกำรปรับแผนงำนด้ำนกำรตลำด
ของบริษัท นอกจำกนี้ยังเกิดจำกกำรกู้ยืมเงินของบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจโดยใน
ส่วนของร้ำนค้ำปลีก Can Do เป็นร้ำนค้ำในรูปแบบร้ำน 100 เยน ที่จ ำหน่ำยสินค้ำรำคำเดียวทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท ที่
เปิดให้บริกำรขณะนี้รวม 6 สำขำ ท ำให้บริษัทย่อยมีควำมจ ำเป็นจะต้องจัดหำวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ทั้งในส่วน
ของกำรตกแต่งร้ำน กำร สั่งซื้อสินค้ำ เพื่อ วำงจ ำหน่ำยภำยในร้ำน รวมถึงเพื่อสต็อกสินค้ำส ำหรับใช้ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ นอกจำกนี้ในช่วงปี 2559 บริษัทได้จัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559 มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และจะครบก ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561  

ในส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนหนี้
ไป และได้มีกำรเจรจำเพื่อขอปรับโครงสร้ำงมำเป็นกำรขยำยวงเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นวงเงินทุน
หมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

 
อัตรำก ำไรขั้นต้น และอัตรำก ำไรสุทธิ 
 
บริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้น ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนก ำไรขั้นต้นต่อรำยได้จำกกำรขำย

ร้อยละ 26.62 ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 28.27 ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำก ำไรขั้นต้น เท่ำกับ 321.80 ล้ำนบำท 
352.36 ล้ำนบำท และ 387.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

สำเหตุส ำคัญที่ท ำให้บริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหำกพิจำรณำโดยเปรียบเทียบ ตั้งแต่ช่วงปี 
2557 เกิดจำกบริษัทได้ปรับนโยบำยในกระบวนกำรผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ กำรส่ังซื้อเครื่องจักร
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดที่มำกขึ้นจำกเดิม 
เพื่อจะได้ลดต้นทุนในส่วนของจ ำนวนพนักงำนในกระบวนกำรผลิต กำรฝึกอบรมพนักงำนเพื่อให้มีทักษะและควำม
ช ำนำญในกำรผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบำยกำรควบคุมค่ำใช้จำ่ยภำยในกระบวนกำรผลิตอย่ำงเคร่งครัด โดย
ผลจำกกำรด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวมำ เริ่มเห็นผลอย่ำงชัดเจน และส่งผลต่อเน่ืองจนถึงช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ 

นอกจำกนี้ในช่วงปี 2559 แนวโน้มของรำคำวัตถุดิบส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิต ได้แก่ ไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้
ยำงพำรำมีรำคำที่มีเสถียรภำพไม่มีกำรแกว่งตัวขึ้นลงอย่ำงมีนัยส ำคัญแต่อย่ำงใด 

 
เมื่อพิจำรณำอัตรำก ำไรสุทธิของบริษัท พบว่ำ บริษัทมีอัตรำก ำไรสุทธิส ำหรับก ำไรส ำหรับงวด ในปี 2557 ปี 

2558 และปี 2559 เท่ำกับ ร้อยละ 5.66 ร้อยละ 5.17 และร้อยละ 4.66 หรือคิดเป็นมูลค่ำก ำไรสุทธิเท่ำกับ 69.88 ล้ำน
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บำท 70.17 ล้ำนบำท และ 65.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยก ำไรสุทธิส ำหรับงวดปี 2559 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่จ ำนวน 62.44 ล้ำนบำท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 2.57 ล้ำนบำท 

 
โดยผลกระทบส ำคัญต่อผลประกอบกำรโดยรวมที่ผ่ำนมำของบริษัท ส ำหรับปัจจัยภำยนอกคือ กำรปรับตัวเพิ่มขึ้น

หรือลดลงของรำคำไม้ยำงพำรำ รำคำไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ทั้งนี้ในรอบ
ปี 2559 รำคำไม้ค่อนข้ำงมีเสถียรภำพ และไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทแต่อย่ำงใด ปัจจัยต่อมำคือ ปริมำณค ำส่ัง
ซื้อจำกลูกค้ำที่เข้ำมำเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตคงที่ต่อหน่วยที่จะเกิดกำรประหยัดต่อขนำด 
(Economies of scale) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งในปี 2559 แม้
บริษัทจะสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้ลดลงจำกเดิม แต่ยังประสบปัญหำค ำส่ังซื้อที่ยังเข้ำมำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่วำงไว้ ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปบริษัทจะวำงแผนเพื่อรับมือกับปัญหำค ำส่ังซื้อ และกำรแข่งขันด้ำนรำคำต่อไป นอกจำกนี้ ใน
ส่วนของกำรปรับเพิ่มขึ้นของค่ำใชจ้ำ่ยในกำรส่งเสริมกำรขำยที่เรียกเก็บจำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดย
ปกติแล้วร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่เหล่ำนี้มักจะปรับรำคำเรียกเก็บเพิ่มขึ้นทุกปีจำกบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องใช้วิธีกำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนภำยใน หรือวิธีกำรน ำเสนอสินค้ำใหม่ๆ เพื่อให้สำมำรถปรับรำคำขำยได้เพิ่มขึ้น 

ส ำหรับปัจจัยภำยในคือ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรลงทุนน ำเคร่ืองจักร
กึ่งอัตโนมัติเข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 
ซึ่งในปี 2559 บริษัทยังคงมีสัดส่วนต้นทุนขำยลดลงได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่ำว เกิดขึ้นจำกนโยบำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่ต้องกำรกระตุ้น
ยอดขำยให้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันปี 2559 นับเป็นปีที่บริษัทได้ด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำหลำยโครงกำร ท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเข้ำมำให้
ควำมเห็นต่อโครงกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรศึกษำข้อมูลเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีรำยกำรที่ส ำคัญจำก
กำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น 5.46 ล้ำนบำท ตำมมำตรฐำนบัญชีที่บริษัท จะต้องท ำกำรประเมิน
รำคำทรัพย์สินใหม่ทุกๆ 5 ปี 

 
อัตรำก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดของบริษัท พบว่ำ บริษัทมีอัตรำก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด ปี 2557 ปี 2558 และปี 

2559 เท่ำกับ ร้อยละ  5.66  ร้อยละ 5.51  และร้อยละ 16.23  หรือคิดเป็นมูลค่ำก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดเท่ำกับ 69.98 
ล้ำนบำท 74.83 ล้ำนบำท และ 226.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดปี 2559 แบ่งออกเป็น ส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่จ ำนวน 224.94 ล้ำนบำท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 1.40 ล้ำนบำท  

ส ำหรับสำเหตุของกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของก ำไรเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นในปี 2559 เกิดจำกช่วงเดือน
ตุลำคมที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินตำมมำตรฐำนบัญชี ที่จะต้องประเมินรำคำทรัพย์สินทุกๆ 5 ปี 
ส่งผลให้เกิดรำยกำรก ำไรจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้ำนบำท 
  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
 
 สินทรัพย ์
 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ำกับ 631.47 ล้ำน
บำท 861.96 ล้ำนบำท และ 1,532.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 
32.01 ล้ำนบำท  61.10  ล้ำนบำท และ 408.67  ล้ำนบำท  คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ 
ร้อยละ 2.59 ร้อยละ 4.06 และร้อยละ 17.37 ตำมล ำดับ โดยเงินสดเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญในปี 2559 
จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้มูลค่ำ 500 ล้ำนบำท เมื่อช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ  

- ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ 
เท่ำกับ 155.50 ล้ำนบำท 197.69 ล้ำนบำท และ 203.10 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ 
ร้อยละ 12.56 ร้อยละ 13.12 และร้อยละ 8.62 ตำมล ำดับ โดยลูกหนี้กำรค้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำยได้
จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น  

หำกพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงของลูกหนี้กำรค้ำ พบว่ำโดยภำพรวมบริษัทมีมูลค่ำของลูกหนี้
กำรค้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำย ประกอบกับช่วงปี 2559 ที่บริษัทมี
ยอดขำยจำกกลุ่มร้ำนค้ำปลีกและร้ำนค้ำส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยพฤติกรรมของลูกค้ำใน
กลุ่มนี้จะใช้ระยะเวลำกำรเรียกเก็บหนี้ค่อนข้ำงนำน และหำกพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บหนี้ จะพบว่ำ 
บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนี้เฉล่ียในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 48.54 วัน 48.28 วัน และ 53.25 
วัน ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ตระหนักดีที่จะลดควำมเส่ียงจำกกำรเรียกเก็บหนี้ในกลุ่มลูกค้ำ 
Dealer ซึ่งทำงทีมกำรขำยและทีมบัญชีจะมีกำรวำงแผนเพื่อติดตำมเรียกเก็บหนี้อย่ำงใกล้ชิด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิเท่ำกับ 203.10 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
ลูกหนี้กำรค้ำ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8.09 ล้ำนบำท ที่เกิดจำกกำรขำยเฟอร์นิเจอร์ และกระดำษปิดผิว 
ส ำหรับใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 28.03 ล้ำนบำท คือ บริษัท อินเด็กซ์
อินเตอร์เฟิร์น จ ำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกรรมกำรเป็นคู่สมรสของ
นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและผู้บริหำรของ
บริษัท และลูกหนี้กำรค้ำ – บริษัทอื่น 195.02 ล้ำนบำท ซึ่งมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำโดยส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 
80.88 อยู่ในกลุ่มลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ปัจจุบันลูกค้ำที่บริษัทพิจำรณำให้เครดิตเทอมทั้งหมด
จะเป็นลูกค้ำ Modern Trade และกลุ่มลูกค้ำ Dealer ภำยในประเทศ ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวไม่มี
ปัญหำเรื่องกำรเรียกเก็บหนี้แต่อย่ำงใด ส ำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศบริษัทก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระเงินเป็น 
L/C at sight หรือกำรโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้ำ (Shipment Date)  

 
ข้อมูลอำยุหน้ีที่ค้ำงช ำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
มูลค่าลูกหน้ีการคา้ 

  บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

  ยังไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 5.08 62.74% 
ค้ำงช ำระ 

  - ไม่เกิน 3 เดือน 3.00 37.10% 
- ระหว่ำง 3  - 6 เดือน 0.00 0.00% 
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- ระหว่ำง 7 - 12 เดือน 0.00 0.00% 
- เกินกว่ำ 12 เดือน 0.01 0.16% 
รวมลูกหน้ีการค้า 8.09 100.00% 
 
บริษัทอื่น - สุทธ ิ

  ยังไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 157.73 80.88% 
ค้ำงช ำระ 

  - ไม่เกิน 3 เดือน 31.04 15.92% 
- ระหว่ำง 3  - 6 เดือน 4.10 2.11% 
- ระหว่ำง 7 - 12 เดือน 1.00 0.52% 
- เกินกว่ำ 12 เดือน 3.34 1.71% 
รวมลูกหน้ีการค้า 197.21 101.13% 
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -2.20 -1.13% 
รวมลูกหน้ีการค้า 195.01 100.00% 

 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยพิจ ำรณำจำกข้อมูลทำงสถิติ

เกี่ยวกับกำรเรียกเก็บหนี้จำกลูกค้ำในอดีต ซึ่งมีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยก ำหนด
นโยบำยที่จะติดตำมลูกหนี้ให้ช ำระหนี้ภำยในระยะเวลำที่ให้เครดิตเทอมให้ได้ทั้งหมด ดังนี้ 

 

ลูกหน้ีนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ 
อัตราการต้ังส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ  

ของยอดลูกหน้ีคงเหลือสุทธ ิ

ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

(เฉพำะลูกหนี้ที่มขี้อบ่งชี้ว่ำจะรบัเงินไม่ได้) 
ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 100 

 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้น ำลูกหนี้กำรค้ำจ ำนวนเงินประมำณ 89.05 ล้ำนบำท ไปขำยลด  

แก่สถำบันกำรเงินสองแห่ง ภำยในวงเงินสินเชื่อรวม 195.00 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
สถำบันกำรเงินที่ให้กำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกกำรขำยลดลูกหนี้กำรค้ำ (Factoring) ดังกล่ำวมีสิทธิไล่เบี้ย
จ ำนวนเงินประมำณ 60.24 ล้ำนบำท (ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรรอเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้กำรค้ำที่
ทำงบริษัทได้น ำไปขำยลดต่อสถำบันกำรเงิน) โดยได้แสดงเป็นหนี้สินในรำยกำร “เจ้ำหนี้จำกกำรขำยสิทธิ
เรียกร้องลูกหนี้กำรค้ำ” ในกำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขำยลดลูกหนี้ (Factoring) ทำงบริษัท
ไม่จ ำเป็นต้องจัดหำสินทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันส ำหรับวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในแง่
ของกำรไม่มีภำระในหลักทรัพย์เพื่อใช้ค้ ำประกัน และเป็นกำรเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับบริษัทอีก
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รูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งบริษัทมียอดคงค้ำงเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทำงบริษัทก็
สำมำรถใช้วงเงินสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริมสภำพคล่องในช่วงเวลำดังกล่ำวได้ 

 
- สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ – 

สุทธิ เท่ำกับ 419.99 ล้ำนบำท 578.63 ล้ำนบำท และ 756.80 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม 
เท่ำกับ ร้อยละ 33.91 ร้อยละ 38.42 และร้อยละ 32.10 ตำมล ำดับ  

สินค้ำคงเหลือของบริษัทคือ วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในกำรผลิต สินค้ำระหว่ำงท ำ และสินค้ำ
ส ำเร็จรูปที่เก็บสต๊อกไว้เพื่อจ ำหน่ำย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และที่สั่งซื้อจำก
ภำยในประเทศเพื่อจ ำหน่ำย นอกจำกนี้ยังรวมถึงส่วนสต็อกสินค้ำของบริษัทย่อย หรือ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จ ำกัด ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริกำรร้ำน Can Do ในรูปแบบร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำรำคำเดียวทั้งร้ำน
รวม 6 สำขำ ท ำให้ปริมำณสต็อกสินค้ำในส่วนสินค้ำส ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจำกเดิมในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ 
โดยหำกพิจำรณำจำกอดีตที่ผ่ำนมำจะพบว่ำ มูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นตำมปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจำกปริมำณกำรขำยที่เพิ ่มขึ้นดังกล่ำว ท ำให้บริษัทจ ำเป็นต้องวำงแผนกำรสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และกำรจัดเก็บสต็อกสินค้ำคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมำณควำมต้องกำร และจะต้องป้องกัน
ปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในกำรผลิตเพื่อจัดจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ ่งไม้
ยำงพำรำ ซึ่งในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรจัดเก็บสต็อกไม้ยำงพำรำโดยวำงแผนด้ำนปริมำณไว้อย่ำง
เพียงพอ และในบำงช่วงที่รำคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกไม้ยำงพำรำมีรำคำแพง บริษัทสำมำรถน ำสต็อก
สินค้ำที่มีอยู่ไปจัดจ ำหน่ำยให้กับบุคคลภำยนอกได้ แต่โดยปกติแล้วไม้ยำงพำรำแปรรูปในระดับ
คุณภำพดีจะถูกส่งต่อเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัททั้งหมด โดยไม่มีกำรจ ำหน่ำย
ให้กับบุคคลภำยนอก ในปัจจุบันบริษัทมีปริมำณค ำสั่งจ้ำงผลิตและค ำสั่งซื้อสินค้ำเข้ำมำเป็นจ ำนวน
มำก ดังนั้นไม้ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้งที่ได้จำกกระบวนกำรแปรรูปและอบแห้งของบริษัทกว่ำร้อย
ละ 95 ที ่บ ริษัทผลิต ได้จ ะถูกส่ง เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัททั ้งหมด โดยไม้
ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้งที่เหลือประมำณร้อยละ 5 จะจัดอยู่ในกลุ่มไม้แปรรูปที่ไม่ได้ถูกน ำไปใช้ใน
กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจำกคุณภำพไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก และขนำดหน้ำไม้ที่เลื่อยไม่ได้ขนำดตำมที่
ก ำหนด ไม้แปรรูปจ ำนวนนี้จะถูกน ำไปจ ำหน่ำยให้กับบุคคลภำยนอก ที่รับซื้อเพื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกำรผลิตเป็นสินค้ำ อำทิ พำเลทส ำหรับวำงสินค้ำต่อไป 

 
ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศที่ผลิตตำมค ำสั่งซื้อ (Made to 

order) และกลุ่มลูกค้ำ Modern Trade ภำยในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกำรผลิตสินค้ำประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งบริษัทมีเงื่อนไขจะต้องผลิตสินค้ำส ำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บสต็อกไว้รอกำร          
ส่งมอบ โดยทำงลูกค้ำต่ำงประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมำณกำรส่งมอบสินค้ำส ำเร็จรูปที่
บริษัทผลิตไว้รอเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งทำงบริษัทจ ำเป็นที่จะต้องมีสต็อกสินค้ำไว้เพียงพอและควบคุม
ให้มีกำรส่งมอบสินค้ำได้ตรงต่อเวลำ ส ำหรับช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ มูลค่ำสินค้ำคงเหลือของบริษัทโดย
ส่วนใหญ่คือสินค้ำระหว่ำงผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.97 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ – สุทธิ หรือคิด
เป็นมูลค่ำเท่ำกับ  446.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่มีมูลค่ำเท่ำกับ 341.16 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรผลิตสินค้ำเพื่อรองรับกำรส่งมอบตำมค ำสั่งซื้อของกลุ่ม
ลูกค้ำต่ำงประเทศและ Modern Trade รองลงมำคือ กลุ่มสินค้ำส ำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.78 
ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ – สุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 217.80 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 ที่มีมูลค่ำเท่ำกับ 171.15 ล้ำนบำท   
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หำกพิจำรณำระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (ค ำนวณโดยใช้สินค้ำคงเหลือ – กลุ่มสินค้ำส ำเร็จรูป โดย       

ไม่รวมสินค้ำระหว่ำงผลิต สินค้ำระหว่ำงทำงและวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต) ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ 
ปี 2559 พบว่ำ บริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย เท่ำกับ 60.86 วัน 60.18 วัน และ 71.20  วัน 
ตำมล ำดับ หำกพิจำรณำในภำพรวมจำกระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ียตั้งแต่ช่วงปี 2557 จนถึงปัจจุบัน จะ
พบว่ำมีจ ำนวนวันเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุส ำคัญเกิดจำก บริษัทมีปริมำณสต็อกสินค้ำส ำเร็จรูป
เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกมูลค่ำ 171.15 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 217.80 
ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตำมกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรขำยที่
เพิ ่มขึ ้น ประกอบกับบริษัทมีเงื ่อนไขในกำรสต็อกสินค้ำส ำเร็จรูปเพื ่อรอกำรส่งมอบให้กับลูก ค้ำ 
Modern Trade ภำยในประเทศ ซึ่งในปี 2559 กลุ่มลูกค้ำประเภท Modern Trade มีอัตรำกำรเติบโต
ของรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น และกำรปรับแผนกลยุทธ์ขยำยยอดขำยในกลุ่มร้ำนค้ำ Dealer ให้
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทจ ำเป็นจะต้องส่ังซื้อสินค้ำเพื่อรองรับกำรเติบโตของค ำส่ังซื้ อของลูกค้ำ
ในกลุ่มนี้ นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรสต็อกสินค้ำของร้ำนค้ำปลีกแคนดูที่เปิดให้บริกำรรวม 6 สำขำ
ในขณะนี้ด้วย 

 
ส ำหรับนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำคงเหลือนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อ

สินค้ำล้ำสมัย ทำงบริษัทได้เริ่มใช้นโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ำ โดยพิจำรณำ
จำกสินค้ำที่มีอำยุเกิน 3 ปีขึ้นไป สภำพสินค้ำและประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในอดีต โดยประมำณค่ำเผื่อ
มูลค่ำสินค้ำล้ำสมัยและเคล่ือนไหวช้ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำสินค้ำที่จะได้รับ หำกสินค้ำค้ำงนำนเกินกว่ำ 
4 ปีขึ้นไป จะตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัยร้อยละ 50 ของมูลค่ำสินค้ำที่จะได้รับ นอกจำกนี้บริษัทยัง
มีสินค้ำที่ถูกจัดประเภทอยู่ในคลังสินค้ำส ำเร็จรูปรอพิจำรณำ โดยจะตั้งค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย
ร้อยละ 20 ของมูลค่ำสินค้ำที่จะได้รับ  

 
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำทำงบริษัทได้เน้นด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตรวจสอบและติดตำม

กำรเคลื่อนไหวของสินค้ำคงเหลืออย่ำงต่อเนื่อง หำกเป็นสินค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหวช้ำ หรือเป็นส่วนที่
ตกค้ำงจำกกำรส่งมอบ บริษัทจะแก้ปัญหำโดยกำรจัดให้มีรำยกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อเป็นช่อง
ทำงกำรระบำยสินค้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้ตั ้งค่ำเผื ่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัยและ
เคล่ือนไหวช้ำเป็นจ ำนวน 5.76 ล้ำนบำท  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ำกับ 607.20ล้ำน

บำท 644.24 ล้ำนบำท และ 824.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำที่ดิน 

อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ เท่ำกับ 373.00 ล้ำนบำท 360.46 ล้ำนบำท และ 351.77 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 30.11 ร้อยละ 23.93 ร้อยละ 14.92 ตำมล ำดับ 
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ในปี 2559 บริษัทมีกำรลงทุนในส่วนที่ส ำคัญคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
เพิ่มขึ้น 22.12 ล้ำนบำท ยำนพำหนะส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 9.15 ล้ำนบำท และเครื่องจักรระหว่ำง
ติดตั้ง 1.05 ล้ำนบำท โดยไม่มีกำรลงทุนในส่วนของอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงแต่อย่ำงใด  

- ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำ
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน – สุทธิ เท่ำกับ 183.58 ล้ำนบำท 160.88 ล้ำนบำท และ 347.60 ล้ำน
บำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 14.82 ร้อยละ 10.68 และ ร้อยละ 14.75 ตำมล ำดับ 

ในปี 2554 บริษัทใช้รำคำประเมินซึ่งเป็นวิธีตีรำคำใหม่ในกำรวัดมูลค่ำอำคำร และเครื่องจักรเพื่อ
รับรู ้มูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินที ่เปลี่ยนแปลงไปจำกมูลค่ำตำมบัญชีอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำเครื่องจักร และใช้วิธีต้นทุน (Cost 
Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำร ซึ่งตำมมำตรฐำนบัญชีบริษัทจะต้องมีกำรประเมินรำคำ
อำคำร และเครื่องจักร ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน บริษัทมีกำรประเมิน
รำคำดังกล่ำว และเกิดเป็นก ำไรจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้ำนบำท 

 
สินทรัพย์รวม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์รวม เท่ำกับ 1,238.67 ล้ำนบำท 

1,506.20 ล้ำนบำท และ 2,357.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 
สำเหตุส ำคัญที่ท ำให้รำยกำรสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญส ำหรับปี 2559 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงิน

สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินค้ำคงเหลือ และส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน  
 

สภำพคล่อง  
 
บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 0.98 เท่ำ 0.94 เท่ำ 

และ 1.42 เท่ำ ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่อง เกิดจำกรำยกำรสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหำก
พิจำรณำจำกอัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทพบว่ำ ในภำพรวมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมี มูลค่ำสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 631.47 ล้ำนบำท 861.96 ล้ำนบำท และ 
1,532.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ในขณะที่มีมูลค่ำหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 
เท่ำกับ 644.58 ล้ำนบำท 918.11 ล้ำนบำท และ 1,076.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งสำเหตุของกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และ 2559 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดเป็นส ำคัญ โดยมีมูลค่ำของรำยกำรดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 32.02 ล้ำน
บำท 61.10 ล้ำนบำท และ 408.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ดังกล่ำว โดยเงินสดที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ 

 
นอกจำกนี้หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว พบว่ำ บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 0.29 เท่ำ 0.28 เท่ำ และ 0.64 เท่ำ ตำมล ำดับ ซ่ึงอัตรำส่วนที่
เพิ่มขึ้นดังกล่ำวเกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 เช่นเดียวกันกับกำรเพิ่มขึ้นของ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
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หนี้สิน 
 
หนี้สินหมุนเวยีน  
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำหนี้สินหมุนเวียน เท่ำกับ 644.58 ล้ำนบำท 

918.11 ล้ำนบำท และ 1,076.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 
2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 330.98 ล้ำนบำท 540.24 ล้ำนบำท และ 672.87 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อยละ 26.72 ร้อยละ 35.87 และร้อยละ 28.54 ตำมล ำดับ โดยเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินถูกน ำมำใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นส ำคัญ และส ำหรับสำเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญส ำหรับปี 2559 เกิดจำกบริษัทมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้วงเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรสต็อกสินค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกเดิม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับค ำ
ส่ังซื้อจำกลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดเตรียมสต็อกสินค้ำส ำหรับกลุ่ม
ลูกค้ำร้ำน Dealer ที่เติบโตขึ้นแบบก้ำวกระโดด นอกจำกนี้ยังเกิดจำกกำรใช้วงเงินของบริษัทย่อย เพื่อ
เตรียมกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับสำขำของร้ำนแคนดูที่ขยำยเพิ่มจำกเดิม จนปัจจุบันมีจ ำนวนทั้งสิ้น 6 
สำขำ 

- เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 135.18 ล้ำนบำท 
180.09 ล้ำนบำท และ 177.83 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 
ร้อยละ 10.91 ร้อยละ 11.96 และร้อยละ 7.54 ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทมีมูลค่ำเจ้ำหนี้ที่เกิดจำกกำรส่ังซื้อ
วัตถุดิบเพื่อเตรียมใช้ในกระบวนกำรผลิตรองรับค ำส่ังซื้อในส่วนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผ่ำนมำ
บริษัทมีระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคนืหนี้ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 57.06 วัน 57.80 วัน และ 
65.52 วัน ตำมล ำดับ ซึ่งกำรจ่ำยช ำระคืนหนี้เป็นไปตำมนโยบำยกำรเรียกเก็บเงินจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำของ
บริษัท  

- เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี  2558 และ ปี 
2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 66.97 ล้ำนบำท 63.41 ล้ำนบำท และ 85.98 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อยละ 5.41 ร้อยละ 4.21 และร้อยละ 3.65 ตำมล ำดับ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของยอดคงค้ำงวงเงินกู้ยืมระยะยำวทั้งหมด โดยบริษัทมียอดคงค้ำงวงเงินกู้ยืมระยะยำวเท่ำกับ 
233.77 ล้ำนบำท 177.77 ล้ำนบำท และ 153.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ในส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยำวของ
บริษัทมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนหนี้ นอกจำกนี้ยังได้มีกำรเจรจำ
เพื่อขอปรับโครงสร้ำงมำเป็นกำรขยำยวงเงินกู้ยืมระยะส้ัน เพื่อใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน  
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ำกับ 194.97 ล้ำนบำท 

134.44 ล้ำนบำท และ 621.95 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดในรำยกำรที่ส ำคัญ ดังนี้  
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- หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 498.31 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อยละ  21.14 เกิดจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภำคม มูลค่ำ 500 ล้ำน
บำท หักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 1.69 ล้ำนบำท   

- เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 166.80 ล้ำนบำท 
114.36 ล้ำนบำท และ 67.17 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อย
ละ 13.47 ร้อยละ 7.59 และร้อยละ 2.85 ตำมล ำดับ ซ่ึงเงินกู้ยืมระยะยำวได้ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกกำร
จ่ำยช ำระคืนหนี้พร้อมกับปรับโครงสร้ำงวงเงินไปเป็นวงเงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น 

 
หนี้สินรวม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำหนี้สินรวม เท่ำกับ 839.55 ล้ำนบำท 

1,052.54 ล้ำนบำท และ 1,698.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
รำยกำรที่ส ำคัญของหนี้สินรวม คือ รำยกำรเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน รองลงมำ

คือรำยกำรหุ้นกู้ เจ้ำหนี้กำรค้ำ และรำยกำรเงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีและเงินกู้ยืมระยะยำว 
– สุทธิ ตำมล ำดับ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 399.12 ล้ำนบำท 

453.66 ล้ำนบำท และ 659.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรำยละเอียดในรำยกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 130 ล้ำน

บำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) 137.55 ล้ำนบำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) และ 142.21 
ล้ำนบำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) ตำมล ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้วเท่ำกับ 142.21 ล้ำนบำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) โดยแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 568,826,050 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ตำมข้อมูลงบกำรเงินรวมของ
บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.03 ต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือมีไว้เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิมีจ ำนวน 211,042,396 หน่วย 

- ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้น เท่ำกับ 
105.48 ล้ำนบำท 113.03 ล้ำนบำท  และ 117.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งในช่วงปี 2557 เป็นผลจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นให้กับประชำชนตั้งแต่เดือนมีนำคม 2556 ในรำคำหุ้นละ 1.20 บำท โดยบริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้น
จ ำนวนเงินประมำณ 144.00 ล้ำนบำท (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย) และได้บันทึกเป็นทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท 
และเป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 105.48 ล้ำนบำท และส ำหรับปี 2558 - 2559 เกิดส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
เพิ่มเติมอีกจ ำนวน 12.21 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

- ก ำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิัทมีก ำไรสะสม – ที่
ยังไม่ได้จัดสรรเท่ำกับ 187.96 ล้ำนบำท 245.81 ล้ำนบำท และ 294.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดย ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีก ำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.51 ต่อหนี้สินและส่วนของผู้
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ถือหุ้น โดยในส่วนของก ำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 นี้ ส่วนหนึ่งเป็นรำยกำร
ตัดจ่ำยจำกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินในส่วนอำคำร และเครื่องจักร ซึ่งโอนเข้ำก ำไรสะสมและไม่
สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได้ อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกวันที่ในงบกำรเงินประจ ำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำอนุมัติเพื่อให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2560 เพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.0535 
บำท เป็นเงินรวมประมำณ 30.45 ล้ำนบำท แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน 0.0154 บำทต่อหุ้น และ 0.0381 บำทต่อหุ้น 
ตำมล ำดับ และก ำหนดวันจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในช่วงปลำยเดือนพฤษภำคม ปี 2560 ต่อไป  

 
กระแสเงินสด ส ำหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559  
 
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน 
 
บริษัทมีรำยกำรส ำคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเกิดจำกมีกำรใช้เงินสดเพื่อสต็อกสินค้ำคงเหลือ

เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วจ ำนวน 176.58 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยังเกิดจำกรำยกำรสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 57.77 ล้ำน
บำท จำกกำรวำงเงินมัดจ ำจ ำนวน 50 ล้ำนบำท เพื่อใช้ประกอบกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรเข้ำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แห่งหนึ่ง รวมถึงเงินทดรองจ่ำยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น 11.92 
ล้ำนบำท โดยเงินทดรองจ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกำรเตรียมกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน รำยกำรหลักที่เกิดขึ้น
ดังกล่ำว ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ ติดลบ 100.85 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 
2558 ที่มีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ 12.16 ล้ำนบำท 

 
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน 
 
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ ติดลบ 68.29 ล้ำนบำท รำยกำรที่ส ำคัญเกิดจำก ในปี 2559 มีเงิน

สดถูกน ำไปใช้ลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 75.06 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรอื่น 50.00 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำย 
อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 35.23 ล้ำนบำท  

 
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน 
 
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน เท่ำกับ 516.71 ล้ำนบำท รำยกำรที่ส ำคัญเกิดจำกกำรได้เงินจำกกำรออก

และเสนอขำยหุ้นกู้จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และรำยกำรเบิกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน
เพิ่มขึ้น 132.56 ล้ำนบำท เป็นส ำคัญ  

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 408.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่มีจ ำนวนเท่ำกับ 61.10 ล้ำนบำท 
 
หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่ำ ปี 2559 บริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย 

เท่ำกับ 71.20 วัน ระยะเวลำเก็บหนี้เฉล่ีย เท่ำกับ 53.25 วัน และระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ 65.52 วัน ซึ่งท ำให้
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บริษัทมี Cash Cycle เท่ำกับ 58.93 วัน โดยมีระยะเวลำเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 50.66 วัน โดย 
Cash Cycle เท่ำกับ ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ียบวกระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย หักด้วยระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย 

 
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 
 
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนของบริษัทที่ผ่ำนมำ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ส ำหรับขยำยก ำลังกำรผลิต และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต โดยมีรำยละเอียดรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 
ดังต่อไปนี ้

 
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือ่การลงทุน 

 หน่วย : ล้านบาท 
  

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในสินทรพัย์ถำวร 25.40 25.71 37.20 
 

 
ข้อสังเกตจำกผู้สอบบญัช ีส ำหรบังบกำรเงินประจ ำปี 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 
- ไม่มี - 
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอยา่งมีนัยส าคญัในอนาคต (Forward Looking) 

 
ในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจหลักด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ท ำ

จำกไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ และถึงแม้ว่ำในรอบปี 2559 นี้ บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อฐำนะ
กำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนจำกปัญหำภำวะเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออ ำนวยทั้งจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกประเทศ
แต่อย่ำงใด แต่บริษัทก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ และยังแสวงหำโอกำสกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจ
ประเภทใหม่ๆ เพื่อลดควำมเส่ียงจำกสภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่ยังคงเน้นกำรแข่งขันทำงด้ำน
รำคำเป็นหลัก ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ มำเลเซีย และเวียดนำม ยังคงจัดเป็นคู่แข่งขันที่ส ำคัญของประเทศ
ไทย 

 
ดังนั้น กำรคำดกำรณ์ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทนั้น บริษัทมองว่ำ กำรจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด เมื่อช่วงเดือนมกรำคม ปี 
2560 ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทน ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน 
เอนเนอร์จ ีจ ำกดั (“โครงกำรฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล ณ 
อ ำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด 
(“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้น
ภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ร้อยละ 33.37) เข้ำซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้ถือหุ้นของโครงกำร (ร้อยละ 99.9999) ทั้งนี้คำดว่ำ
จะสำมำรถด ำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 ซึ่งหำกโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถ
จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ได้แล้ว จะส่งผลให้บริษัทย่อยสำมำรถรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำได้ 
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 
 





















































































































































 

 

รายงานประจ าปี 2559

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

 
 
 

 



 

1 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559

1. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
8 เมษายน 2557 

81 - วทิยาศาสตร์ดษุฏีบณัฑติ 
(กิตตมิศกัดิ)์  
สาขานวตักรรมเทคโนโลยีด้าน
การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

- วทิยาศาสตร์บณัฑติ (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสตูรกฎหมายส าหรับ
ผู้บงัคบับญัชาชัน้สงู, 
กระทรวงกลาโหม 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัร 

Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 10/2004 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 
 
2535 - ปัจจุบนั 
 
 
2535 – ปัจจบุนั 
 
2540 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
(บริษทัจดทะเบียน) 
- ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการด้าน
การศกึษา บจก.อีเทค 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- นายทหารพิเศษประจ ากรมทหาร
ราบท่ี 21รักษาพระองค์ 

- ประธานท่ีปรึกษา 
บจก.ดาต้าโปรดกัส์ทอปปิง้ฟอร์ม 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ประธานมลูนิธิไตรแก้ว  
(ด้านการศกึษา) โรงเรียนธรรมวาที  
ราชองครักษ์พิเศษ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 
(บริษทัจดทะเบียน) 
- นายกสมาคมทหารผ่านศกึ
เวียดนามในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ประธานมลูนิธิไลออนส์ประเทศไทย  

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

- ผู้จดัจ าหน่ายและ
ให้บริการผลิตภณัฑ์
ด้านไอที 
 
 
 

- ผู้ผลิตและให้บริการ
แม่พิมพ์เพ่ือผลิต
ชิน้ส่วนพลาสติก 
 
 

- สนบัสนนุกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และสาธารณกศุล 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

2 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
25 กนัยายน 2555 

59 - ปริญญาเอก 
PhD. (Economics) 
University of Minnesota, U.S.A. 

- ปริญญาโท 
Master  of  Arts (Economics) 
University of Minnesota, U.S.A. 

- ปริญญาโท 
พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ 
(พฒันาการเศรษฐกิจ) 
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 69/2008 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษัท 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
(บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
(บริษทัจดทะเบียน) 
กรรมการอิสระ 
บมจ. สหการประมลู 
(บริษทัจดทะเบียน) 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. ทีวี ธนัเดอร์ 
(บริษทัจดทะเบียน) 

- กรรมการ 
บจก. เลิร์นเทค 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 

- ประธานกรรมการบริษัท 
บจก. เอสพีซี พรีเชียส เมททอล 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 
บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย)  
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 

- ผู้ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้  
 

- ธุรกิจให้บริการเป็น
คนกลางในการ
จดัการประมลู
ทรัพย์สิน 

- ผู้ผลิตรายการ
โทรศพัท์ 

 
 

- ผู้ให้บริการฝึกอบรม และ
พฒันาส่ือการสอนแบบ
ครบวงจร (e-Learning 
Total Solution) 

- ผู้จดัจ าหน่ายโลหะมี
คา่ครบวงจร 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

3 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
25 กนัยายน 2555 
(ตอ่) 

    2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 

- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 

 (ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)
 ผู้อ านวยการ 
หลกัสตูรการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบณัฑติ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
(NIDA) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
สภามหาวทิยาลยัพายพั 

- กรรมการ 
บจก.สตรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์ 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ 
บมจ.ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
(1994)  
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ 
บจก.พีซีเอ็น 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 
 



 

4 | ห น้ า ที่  
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ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
25 กนัยายน 2555 

53 - ปริญญาโท 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
วทิยาศาสตร์บณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
 
2539 - ปัจจุบนั 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้อ านวยการศนูย์ความเป็นเลิศทาง
วชิาการด้านยางพารา 

- ผู้ เช่ียวชาญของโครงการสนบัสนนุ
พฒันาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรม
ไทย (iTAP) ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ 

- ท่ีปรึกษาสมาคมอตุสาหกรรม
เคร่ืองเรือนไทย 

- ท่ีปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา 
และไม่มีการด ารงต าแหน่งใน
กิจการอื่นทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

5 | ห น้ า ที่  
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ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายชาลี สขุสวสัดิ์ 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 

12 มีนาคม 2556 

49 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์ 
และพ่ีชายของ 
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

14.0624% 
14.0627% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ)  

 
 
 
 
 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี เอนเนอร์จี 
โฮลดิง้ส์  

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล 
 

5. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 

12 มีนาคม 2556 
 
 

75 - ประถมชัน้ปีท่ี 4 
โรงเรียนวดัห้วยสาริกา 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

คูส่มรสของ 
นางวราภรณ์ และ

บดิาของ 
นายชาลี /  
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

14.0697% 
16.5294% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

6 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 
-ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด (รักษาการ) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
8 เมษายน 2557 

46 - ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ สาขา 
เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร 
 (DAP) รุ่นท่ี 95/2012 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุ่นท่ี 16 

 หลกัสตูรผู้ เช่ียวชาญและผู้
ช านวญการประจ าตวัสมาชิก
รัฐสภา รุ่นท่ี 6 สถาบนั
พระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
วทิยาการพลงังาน สถาบนั
วทิยาการพลงังาน (วพน.) 

 หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผ่นดนิ” 
ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 4 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องชายของ 

นายชาลี / 
พ่ีชายของนางสาว

ทพิวรรณ  

14.5387% 
14.6916% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ / 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
(รักษาการ) 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี เอนเนอร์จี 
โฮลดิง้ส์  
นายกสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ือง
เรือนไทย 

- คณะกรรมการ  
Council of Asia Furniture 
Associations (CAFA) 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 
 
 
- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล 

 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

7 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
8 เมษายน 2557 

43 - ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องของ 
นายชาลี / 
นายอารักษ์ 

14.0624% 
14.0628% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 

- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 
 

8. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
น.ส.บัก๊ลัง้  แซโ่ล้ว 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 

12 มีนาคม 2556 
 

74 - ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 
 
 
 

คูส่มรสของ 
นายวลัลภ 

และมารดาของ 
นายชาลี /  
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

2.4597% 
16.5294% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการบริษัท 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
และไม่มีการด ารงต าแหน่งใน
กิจการอื่นทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 

- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

8 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางสภุคั สขุสวสัดิ์ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวนิตยา  โต๊ะพงศ์อนนัต์ 

44 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติ 

คูส่มรสของ 
นายชาลี 

 

0.0001% 
14.0627% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2546 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

10. นายสิทธิโชค ชินนรัุตน์ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนส านกังานใหญ่) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

44 - ปริญญาตรี 
นิตศิาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

คูส่มรสของนางสาว
ทพิวรรณ  

 

0.0001% 
14.0628% 
 (รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนส านกังานใหญ่) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 

 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

9 | ห น้ า ที่  

รายงานประจ าปี 2559

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวน า้ทพิย์  สิงห์ภู่ 

40 - ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

ไม่มี 0.0001% 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

12. นายราชา พจน์อริยะ 
- ผู้อ านวยการโรงงาน
ส านกังานใหญ่ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

47 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบนัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 
 

2553 – ปัจจบุนั 
 
 
 

- ผู้อ านวยการโรงงานส านกังานใหญ่ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

13. นายอรรถพล ธนาพล 
- ผู้อ านวยการโรงงานสาขา 1 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นายอรรถพล  ผลห้า 

46 - มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

ไม่มี 0.0001% 
 
 
 
 
 
 

2551 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้อ านวยการโรงงานสาขา 1 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

 
 

 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



 

10 | ห น้ า ที่

 

รายงานประจ าปี 2559

2. ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัท และ
ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่
กรรมการ 

2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

3. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบตัิตา่ง ๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของ 
ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. เป็นบคุคลผู้ประสานงาน (Contact person) กบัหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ 
- ทะเบียนกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
- รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
- รายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
- รายงานประจ าปี 
- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

8. การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้

เลขานกุารบริษัทคนใหมภ่ายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่  และ
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
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