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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited : 
ECF) (“บริษัท”) ก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

วิสยัทศัน์ (Vision) 
“มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการ

บริหารและจดัการตามมาตรฐานสากล สูค่วามพงึพอใจสงูสดุ” 
พนัธกิจ (Mission) 
“เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีคณุภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าเป็น

ส าคญั โดยยดึนโยบายการบริหารงานท่ีก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากที่สดุ” 
เปา้หมายระยะยาว 
บริษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ

ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิดเป็น
สดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี  

 
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะครองสว่นแบง่ทางการตลาดในการเป็นผู้สง่ออกเฟอร์นิเจอร์อนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย 
ปัจจบุนับริษัทยงัสามารถรักษาอตัราการเติบโตของยอดขายในกลุม่เฟอร์นิเจอร์ให้เพิ่มขึน้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตัราการ
เติบโตส าหรับ ปี 2560 เทา่กบัประมาณร้อยละ 4.69 แม้จะเป็นการเติบโตที่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ก็ตาม เนื่องจาก
ในปี 2560 ที่ผา่นมา โดยภาพรวมการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของประเทศโดยเปรียบเทียบจากสกุลเงินดอลลา่สหรัฐมีอตัรา
การเติบโตที่ลดลงจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 หรือมีอตัราติดลบที่ร้อยละ 7.82 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงปี 2558 
เทียบกบัปี 2559 มีอตัราติดลบที่ร้อยละ 4.53 ซึ่งเป็นผลจากปัจจยัของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงัคงมีความไม่แน่นอน แต่
อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะสว่นของยอดขายที่จ าหน่ายภายในประเทศ ในรอบปี 2560 บริษัทสามารถสร้างอตัรา
การเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายภายในประเทศเท่ากบัร้อยละ 16.74 ในขณะที่รายได้จากการสง่ออกลดลงร้อยละ 
3.13 โดยปัจจยัส าคญัจากการลดลงของรายได้จากการสง่ออก เกิดจากช่วงปี 2560 คา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัช่วง
ปี 2559 ที่ผา่นมา  

ส าหรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศต่าง ๆ เป็นจ านวนมากกว่า 
10 ประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ตะวนัออกกลาง อินเดีย องักฤษ สหรัฐอเมริกา ชิลี ไต้หวนั จีน รวมถึงประเทศในกลุม่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบว่า มีบางประเทศที่อตัราการ
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เจริญเติบโตของยอดขายมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยงัประเทศใหม่ซึ่ง
จะต้องติดตามผลของค าสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง ว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายไปยงัประเทศนัน้ ๆ ให้เพิ่มขึน้อีกได้
หรือไม ่ 

อยา่งไรก็ตาม โดยภาพรวมของยอดขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว เกิดจากการปรับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในสว่น
ของช่องทางการจดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านร้านค้าสง่ ร้านค้าปลีกรายย่อยทัว่ประเทศ โดยชูตราสินค้า Costa ขึน้เจาะ
ตลาดร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ย ประกอบกบัการเสริมทีมงานด้านการตลาดและการขายให้เพิ่มขึน้ โดยมีอตัราการ
เติบโตของรายได้จากการจ าหนา่ยผา่นร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ยเทา่กบัร้อยละ 180.40 ซึง่เป็นผลให้ในปีที่ผ่านมา 
บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศให้เติบโตต่อเนื่องได้ แต่เนื่องจากการด าเนินงาน
ดงักลา่วยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น ดงันัน้ปริมาณการขายจะยงัน้อยเมื่อเทียบกบัรายได้จากการสง่ออกและการจ าหน่ายผ่านตรา
สนิค้าของบริษัท ซึง่จะจ าหนา่ยผา่นกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) โดยมีสดัสว่นรายได้จากการ
จ าหนา่ยผา่นร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ยเทา่กบัร้อยละ 7.51 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นรายได้จากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด 

ทัง้นี ้หากพิจารณาจากช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ผ่านกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีก
สมยัใหม ่(Modern Trade) ที่เป็นการสัง่ซือ้โดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท ในช่วงปี 2560 ที่ผา่นมา พบวา่ บริษัทสามารถสร้าง
อตัราการเติบโตของยอดขายได้อยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั โดยการจ าหน่ายสินค้าให้กบัร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ประกอบด้วยตรา
สินค้าต่าง ๆ ได้แก่ เฮ้าส์แบรนด์ของเทสโก้ โลตสั ที่จ าหน่ายให้กับเทสโก้ โลตสั แบรนด์ Leaf จ าหน่ายให้กับโฮมโปร แบ
รนด์ Fur Direct จ าหน่ายผ่านบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จ าหน่ายผ่านเมกาโฮม รวมถึง แบรนด์ ฮาสต้า (HASTA) 
จ าหนา่ยผา่นไทวสัด ุ รวมถึงการผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยให้กบัแบรนด์วินเนอร์ (Winner)  

ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าส าหรับกลุ่มลกูค้า
ระดบักลางถึงบนนัน้ เนื่องจากบรรยากาศความไม่เช่ือมัน่ต่อการบริโภค และจบัจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ท า ให้รายได้
จากการจ าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 9.31 อย่างไรก็ตาม หากความเช่ือมั่นด้าน
เศรษฐกิจ และบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศกลบัมาฟืน้ตวัดีอีกครัง้ โดยปกติแล้วช่องทางการจ าหน่าย
สนิค้าผา่นโชว์รูม ELEGA จะยงัสามารถสร้างอตัราการเติบโตได้อยา่งตอ่เนื่อง  

นอกจากนี ้โดยภาพรวมผลการด าเนินงานในสว่นของรายได้จากการขาย ซึง่นอกจากการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการจ าหน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึ่ง
ผลติภณัฑ์เหลา่นีใ้ช้เป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ โดยในรอบปี 2560 บริษัทสามารถสร้างอตัราการเติบโตของรายได้
จากการจ าหน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งได้เติบโตร้อยละ 11.87 และร้อยละ 43.18 ตามล าดบั 
สง่ผลให้ภาพรวมในสว่นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และวตัถดุิบเพื่อใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์มีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.49 หรือ
คิดเป็นมลูคา่รายได้จากการขายเทา่กบั 1,429.87 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 74.41 ล้านบาท  

 
ธุรกิจร้านค้าปลีก 
นอกจากนีใ้นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“ECFH” 

หรือ “บริษัทยอ่ย”) ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบัร้อยละ 75 ปัจจุบนั
ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลกี (“Can Do”)  

Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่จ าหนา่ยสนิค้าในราคา 100 เยน ทัง้ร้าน มีต้นก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น ก่อตัง้
โดย Can Do Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีส านกังานใหญ่ 
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ตัง้อยูใ่นยา่นชินจกู ุโตเกียว ข้อมลูลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 Can Do มีสาขาทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นและทัว่โลกรวมไม่
ต ่ากวา่ 994 สาขา และมีรายได้ไมต่ ่ากวา่ 68,829.45 ล้านเยน จากจ านวนสาขาทัง้หมด  

ทางบริษัทโดยคณุอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการผู้จดัการ ได้มีความสนใจในธุรกิจร้านค้า 100 เยน ในญ่ีปุ่ น จึง
ได้เร่ิมส ารวจธุรกิจประเภทนีท้กุร้าน ทกุแบรนด์ จนในที่สดุเกิดความประทบัใจตอ่ร้าน Can Do จึงเป็นที่มาของความสนใจ
ที่อยากจะขอซือ้แฟรนไชส์เพื่อมาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อต้องการให้คนไทยได้ใช้สินค้าคุณภาพดีภายใต้แบรนด์
ญ่ีปุ่ น ในราคาที่ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้าไปที่ส านกังานใหญ่ของ Can Do ในที่สดุจึงเกิดการตดัสินใจร่วม
ธุรกิจกนั 

รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน าเข้าสินค้าคณุภาพดี ภายใต้แบรนด์ญ่ีปุ่ น ขายสินค้าทัง้
ร้านในราคา 60 บาท โดยมีสินค้าให้เลือกซือ้นบัหมื่นรายการ ครอบคลมุตัง้แต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อความงาม 
ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ท าความสะอาด อุปกรณ์เคร่ืองเขียน งานฝีมือ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลอ่ง ตะกร้าใสข่อง 
สนิค้าเทศกาล ฯลฯ โดยสาขาแรกตัง้อยูท่ี่ฟิวเจอร์พาร์ครังสติ เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ครอบคลมุตัง้แตก่ลุม่วยัรุ่น นกัศกึษา แมบ้่าน พอ่บ้าน วยัท างาน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 Can Do มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 4 สาขา ได้แก่  

1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ ขนาดพืน้ท่ี 175 ตารางเมตร 
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพืน้ท่ี 120 ตารางเมตร 
3. สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพืน้ท่ี 130 ตารางเมตร 
4. สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพืน้ท่ี 140 ตารางเมตร 

นอกจากนี ้ECFH ได้มีช่วงเวลาที่ได้เข้าด าเนินธุรกิจด้านพลงังานในช่วงสัน้ ๆ ระหว่างปี 2558 – 2559 โดย 
ECFH ได้เข้าลงทนุในธุรกิจด้านพลงังานทดแทน ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท ECF Tornado 
Energy Godo Kaisha (“ECF-Tornado”) ที่มีการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เม
กะวตัต์ โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีสดัสว่นการ
ถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ได้เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย ตัง้แต่วนัที่ 21 ธันวาคม 
2558 ต่อมาบริษัทได้พิจารณาตดัสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทนุใน ECF Tornado ในสดัสว่นร้อยละ 51 ให้แก่ Capital 
Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตัง้แตปี่ 2526 เพื่อด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้าน
พลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานด้านอื่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้ด าเนินการจัดท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน เมื่อวนัที่ 19 
สงิหาคม 2559 ทรัพย์สนิท่ีจ าหนา่ยไปมีราคาขายสทุธิจากภาษีที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงินประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึง่เป็น
ราคาขาย และเง่ือนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ 5 ราย คิดเป็นก าไรเมื่อเทียบกบัต้นทนุ
เงินลงทนุ ประมาณร้อยละ 43.94 ส าหรับสาเหตทุี่ตดัสนิใจขายทรัพย์สนิดงักลา่ว เนื่องจากพิจารณาจากผลก าไรท่ีจะได้รับ 
เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการท่ีประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ส าหรับระยะเวลาด าเนินโครงการ 
20 ปี โดยภายหลงัการคืนเงินลงทนุและก าไรจากการขายทรัพย์สนิให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยในวนัที่ 29 กนัยายน 2559 
ปัจจบุนั ECF Tornado ได้เสร็จสิน้ขัน้ตอนการจดทะเบียนเลกิบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตัง้แต่วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่
ผา่นมา ดงันัน้ปัจจบุนั ECFH จึงไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจด้านพลงังานทดแทนแตอ่ยา่งใด 

 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 4 

 

 

ธุรกิจพลังงานทดแทน 
ด้วยความมุ่งมัน่ที่จะขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัด้านพลงังานทดแทน และเพื่อการปรับโครงสร้างในการ

ด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทและสร้างความชดัเจนในการด าเนินธุรกิจด้านพลงังาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2560 เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ 
พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจด้านพลงังาน โดยมีลกัษณะการประกอบธุรกิจเพื่อเข้าลงทนุและ
ด าเนินธุรกิจด้านพลงังานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ บริษัทได้
ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ขึน้เป็นท่ีเรียบร้อย เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2560 โดยบริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 จากทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นท่ี 1.00 ล้านบาท ปัจจุบนั
มีทุนจดทะเบียนจ านวน 522,652,500  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ านวน 52,265,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเทา่กบั 454,252,500 บาท 

- โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
ส าหรับช่วงปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมีการขยายการลงทนุสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทนอย่างมีนยัส าคญั 

โดยต่อมา ECF-P ได้เข้าร่วมทนุในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ในสดัสว่นร้อยละ 33.37 ในปัจจุบนั 
SAFE มีทุนจดทะเบียนจ านวน 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ช าระเต็มมูลค่าแล้ว โดย SAFE ได้จดทะเบียนจัดตัง้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล  

ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
99.99 ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต์ ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
โดยเร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 เป็นต้นมา  
ปัจจุบนั PWGE มีทุนจดทะเบียนจ านวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
8,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ปัจจุบนั
ด าเนินธุรกิจโรงสบัไม้ เพื่อป้อนวตัถดุิบ ได้แก่ ไม้สบั (Woodchip) ให้กบัโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้
เป็นวตัถดุิบในการผลติไฟฟา้ 
ปัจจุบนั SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

3. บริษัท บิน่า พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“BINA”) ซึ่ง SAFE เข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 49 
ปัจจบุนั BINA อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชัน่ รวม 2 โครงการ 
ซึ่งมีก าลงัการผลิตติดตัง้โครงการละ 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ อ.สงูเม่น จ.แพร่ และ อ.ลอง จ.แพร่ 
ทัง้นีค้าดวา่ จะเร่ิมมีการจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ ส าหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง ได้ภายในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 นี ้ 
ปัจจุบัน BINA มีทุนจดทะเบียนจ านวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
5,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 
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- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
นอกจากนี ้ในช่วงปี 2560 บริษัทยงัได้ขยายการเข้าลงทุนด้านธุรกิจพลงังานทดแทนสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ 
บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว จ ากัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกว ประเทศ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ  พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุซือ้หุ้นของโครงการในสดัสว่นร้อยละ 20  

ปัจจบุนั GEP มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 125,755,800 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ านวนหุ้น 1,257,558 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากบั 62,755,800 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวตัต์ ทัง้นีค้าดว่าจะ
เร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ส าหรับ 50 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี ้จาก
ทัง้หมด 4 เฟส ท่ีจะเร่ิมทยอยการก่อสร้างไปเร่ือย ๆ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 4 ปี  

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน 
GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทสญัชาติ
เมียนมาร์ โดยมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วที่ 5.398 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
176.29 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 โดย GEP มีสดัสว่นการถือหุ้นใน 
GEP-Myanmar เท่ากบัร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจในการพฒันาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดก าลงัการ
ผลติไฟฟา้ติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลติไฟฟา้ตามสญัญา 170 MW 

GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั 
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส าคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา 
ก่อสร้าง จดัหาแหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บ ารุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่ง
ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรัฐมาเกว ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ด้วย โดยการ
ผลติไฟฟา้จะแบง่ออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟา้สงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแตล่ะเฟส ดงันี ้

เฟส 1 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 40 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 80 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 120 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 170 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 220 MW 
โดยภายหลงัจากเร่ิม COD ส าหรับเฟสที่ 1 แล้วส าหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีก าหนดระยะเวลา

ประมาณ 360 วนั ส าหรับการเร่ิมต้น COD ในเฟสตอ่ไป 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 6 

 

 

ส าหรับการเข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ส าหรับโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนัน้ โดยมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2560 เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2560 ได้อนมุตัิการเข้าท าการศกึษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยูท่ี่ อ าเภอเถิน 
จงัหวดัล าปาง แทนการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบรีุ จ ากัด (“TRUE-
P”) ซึง่บริษัทได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุแล้วแตไ่มส่ามารถท าความตกลงในการเข้าลงทนุได้ 

บริษัทจะเข้าท าการตรวจสอบสถานะของกิจการ เป็นเวลา 60 วนั นบัจากวนัที่บริษัทได้รับข้อมลูจาก 
CRS ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญครบถ้วนแล้ว อาทิ งบการเงิน สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่าง ๆ และจะ
ท าการศกึษาวเิคราะห์ความเป็นไปได้ และตดัสนิใจเก่ียวกบัการเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว
ตามขัน้ตอนต่อไป โดยก าหนดจะต้องเข้าท าสญัญาซือ้ขายกิจการภายใน 3 เดือน นบัจากวนัที่เข้าลงนามในบนัทึกความ
เข้าใจระหวา่งกนั ซึ่งบริษัท และ CRS ได้เข้าลงนามเมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

ส าหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานทดแทน ปัจจุบันบริษัทยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการเข้าลงทนุทัง้ในสว่นโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อีกหลาย
โครงการ ซึง่ขณะนีย้งัไมไ่ด้ข้อสรุป 

 
- การอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ 

(Wood-Based Panel)  
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 

ด าเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 คือ  บริษัท แพลนเนทบอร์ด 
จ ากดั (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่เรียกช าระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ 
(Wood-Based Panel) ได้แก่ แผน่เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปาร์ติเกิล้ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีก าลงัการ
ผลติที่ 600 – 800 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั และในการจดัตัง้บริษัท เพื่อการลงทุนตามที่ก าหนดในวตัถุประสงค์การจดัตัง้
ข้างต้น บริษัท ยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ รวมถึง ประโยชน์ที่จะมีตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยหาก
บริษัท มีความคืบหน้าหรือมีข้อมลูเพิ่มเติมอื่นใดเก่ียวกบัการลงทนุในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั บริษัทจะรายงานความ
คืบหน้าหรือข้อมลูเพิ่มเติมต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทราบ รวมทัง้
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการตอ่ไป 
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ปัจจบุนัสามารถสรุปโครงสร้างกลุม่บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

1. บริษัท อีสต์โคสท์ อตุสาหกรรม จ ากดั (ECI) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2535 ในช่วงแรกเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและ
จ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจเป็นการซือ้มา จ าหน่ายไปในกลุม่ผลิตภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลติเองและเฟอร์นิเจอร์ที่น าเข้ามาเพื่อจ าหนา่ย โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่ช าระแล้ว
เทา่กบั 20,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ
วนัท่ี 17 กนัยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชมุ ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะ
ไมแ่ขง่ขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
ปัจจบุนัไมม่ีการด าเนินธุรกิจและอยูร่ะหวา่งรอการช าระบญัชีและปิดกิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป 

2. บริษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จ ากดั (ECD) 
จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผู้ ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ และประกอบกิจการน าเข้าหรือสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ทกุชนิดตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง  โดยมีทนุจด
ทะเบียนและทุนที่ช าระแล้วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จัดการประชุม

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

75% 

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจด้านร้านค้าปลีก 
และธุรกิจอ่ืน ๆ ยกเว้นด้าน

พลงังาน  
 

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทนุในธุรกิจ 
ด้านพลงังานทกุประเภท  

บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย

กระดาษปิดผิว 

99.99% 99.95% 

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 

 

33.37% 

บริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

20.00% 

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 
อยูร่ะหวา่งการศกึษาความ

เป็นได้ในการลงทนุ 

99.99% 

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ยี จ ากดั 
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 

7.5 เมกะวตัต์ จ.นราธิวาส 
 

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั 
ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นไม้ส าหรับใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลิตไฟฟา้ 
 

บริษัท บิน่า พร่ีู พาวเวอร์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานไบโอแมส 

แก๊สซิฟิเคชัน่ 
จ านวน 2 โครงการ ที่ จ.แพร่ 

 

99.99% 99.99% 49.00% 
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คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มี
การก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ปัจจุบันไม่มีการด าเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการช าระบญัชีและปิด
กิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป  

3. บริษัท วี – ชทั เดคคอร์ จ ากดั (VCD) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการ
ตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจ าหน่ายให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่ช าระแล้ว
เทา่กบั 27,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ
วนัท่ี 12 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชมุ ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะ
ไมแ่ขง่ขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
ปัจจบุนัไมม่ีการด าเนินธุรกิจและอยูร่ะหวา่งรอการช าระบญัชีและปิดกิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป  

4. บริษัท วี – ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งโดยมี
ทนุจดทะเบียนและทนุที่ช าระแล้วเท่ากบั 14,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มี
การก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ปัจจุบันไม่มีการด าเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการช าระบญัชีและปิด
กิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป 

5. บริษัท บี.วี.พาราวดู จ ากดั (BV) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจ าหนา่ยไม้แปรรูป โรงเลือ่ย โรงอบไม้ โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุท่ีช าระแล้วเทา่กบั 2,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็น
กรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1 
/ 2555 เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด ” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ปัจจุบนัไม่มีการด าเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการช าระบญัชีและปิดกิจการให้เรียบร้อย
ตอ่ไป  
 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องในล าดบัท่ี 1 ถึงล าดบัท่ี 5 ดงักลา่ว ทางบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผู้ รับสญัญา” ได้จดัท าสญัญาบนัทกึข้อตกลง เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 กบั บริษัท อีสต์โคสท์ อตุสาหกรรม 
จ ากดั บริษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จ ากดั บริษัท วี – ชทั เดคคอร์ จ ากดั บริษัท วี – ชทั อินดสัทรี จ ากดั และ บริษัท บี.วี.
พาราวดู จ ากดั โดยแตล่ะบริษัทในฐานะ “ผู้ให้สญัญา” โดยสรุปสาระส าคญัของสญัญาบนัทกึข้อตกลง ได้ดงันี ้

1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ไปในทางจ าหน่ายทรพัย์สิน โอน จ านอง จ าน า แลกเปลีย่นซ่ึง
เป็นประเภท รุ่น และชนิดเดียวกนัในสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใด ๆ กบัผูร้บัสญัญาทีผู่ร้บัสญัญาไดด้ าเนินการ
ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนหนา้หรือด าเนินการประกอบธุรกิจอยู่ภายหลงัผูใ้หส้ญัญา 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 9 

 

 

2. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ผลิตไมแ้ปรรูป ไม้อบแหง้ ไม้วีเนียร์ และไม้อืน่ ๆ ตลอดจนท าเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้
ทีท่ าจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไมย้างพารา และวสัดอุปุกรณ์อืน่ ๆ ทกุชนิด รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ทัง้ใน
ประเทศหรือส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

3. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ผลิตกระดาษปิดผิว ปิดขอบ และพีวีซีปิดผิว ปิดขอบ รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ทัง้
ในประเทศหรือส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

4. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ด าเนินการน าเข้าหรือส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปอบแหง้ ไม้วีเนียร์ ไม้อืน่ ๆ 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ปิดขอบ และพีวีซีปิดผิว ปิดขอบ
ทกุชนิด ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องทกุชนิด 

5. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่า จะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(มหาชน) ตลอดจนด าเนินกิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกิจทกุประเภทกบับริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(มหาชน) หรือกระท าการอืน่ใดอนัเป็นการแข่งขนัทางการคา้ 

6. หากผู้ให้สญัญาไม่ได้ปฏิบติัตามสญัญาบนัทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้รับสญัญา ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ผู้ให้
สญัญายินยอมช าระค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาทต่อบริษัท (ซ่ึงมูลค่า 5 ล้านบาท ทางผู้รับสญัญา
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากทัง้ 4 บริษัทดงักล่าวขณะนี้ไม่มี
รายได้จากการด าเนินธุรกิจแล้ว) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที่ผูใ้ห้สญัญาผิดสญัญาไม่ได้
ปฏิบติัตามบนัทึกข้อตกลงที่ได้ท าไว้ให้แก่ผู้รับสญัญา และหากการใด ๆ ที่ผู้ให้สญัญาไม่ได้ปฏิบติัตาม
สญัญาบนัทึกข้อตกลงนัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้รับสญัญา ผู้ให้สญัญายินยอมที่จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา และยินยอมใหผู้ร้บัสญัญาด าเนินการตามกฎหมายไดท้กุกรณี 

 

6. บริษัท เอ แอนด์ เอส อินเตอร์ จ ากดั 

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 8 กนัยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจสง่ออก แร่เหลก็ แร่พลวง สง่ออกข้าวเพื่อจ าหนา่ยตา่งประเทศ 
น าเข้าไม้แปรรูป โดยมีทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท และทนุท่ีช าระแล้วเทา่กบั 1,250,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว 
มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม 
ขณะนีท้างบริษัทได้จดทะเบียนเลกิบริษัทแล้วเมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2555 และได้ช าระบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

7. บริษัท บีซีเอ แมค็ คอร์ป จ ากดั 

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 26 มิถนุายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจค้าแร่ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้วเทา่กบั 
5,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ขณะนีท้างบริษัทได้จดทะเบียนเลกิบริษัทแล้วเมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2555 และ
ได้ช าระบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

8. บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ากดั  
จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2537 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นเิจอร์ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ี
ช าระแล้วเทา่กบั 2,000,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่วมีนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ เป็นกรรมการและผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ในบริษัทดงักลา่ว ซึง่นางสาวกฤษชนกฯ เป็นคูส่มรสของนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 10 

 

 

9. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของ บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ากดั 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่
ช าระแล้วเทา่กบั 960,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่วมีนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัทดงักล่าว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เป็นคู่สมรสของนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท 

 
ทัง้นี ้เนื่องจากเพื่อเป็นการปอ้งกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ในกรณีที่นายอารักษ์ สขุ

สวสัดิ์ และคู่สมรสคือ นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ ซึ่งแต่ละท่าน มีสว่นร่วมในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั ดงันัน้ นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ในฐานะ ผู้ให้สญัญา ได้จดัท าสญัญาขึน้ตอ่ บริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ บริษัท โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

1. ผูใ้ห้สญัญาตกลงว่า ในระหว่างที่ผู้ให้สญัญาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการของบริษัท และ/หรือยงัเป็นพนกังานของบริษัท ผูใ้ห้สญัญาจะต้องปฏิบติัหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริต และรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท  

2. ผูใ้หส้ญัญาตกลงเพ่ิมเติมว่า ในระหว่างทีผู่ใ้หส้ญัญาด ารงต าแหน่งตามข้อ 1 และ/หรือยงัเป็นพนกังานของ
บริษัท ผูใ้ห้สญัญาจะไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกสาร หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และ/หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผูอื้่น 
ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ผู้ให้
สญัญาเป็นกรรมการของบริษัท หรือโดยไดร้บัความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษัท แลว้แต่กรณี ตามระเบียบข้อบงัคบั และ/หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

ในกรณีที ่ผูใ้หส้ญัญาไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนดและเงือ่นไขข้างตน้ บริษัทมีสิทธิทีจ่ะเรียกร้องค่าเสียหาย
ในการทีบ่ริษัทไดร้บัความเสียหายจากการกระท าของผูใ้หส้ญัญาก็ได ้ทัง้นี ้ตอ้งฟอ้งภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่
บริษัทหรือผูถื้อหุน้ตามทีก่ล่าวในวรรคต่อไปทราบถึงการฝ่าฝืน และไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัฝ่าฝืน 

ในกรณีที ่บริษัทไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายข้างต้น ผูใ้ห้สญัญายินยอมให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงคนใดหรือ
หลายคน ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะแจ้งเป็นหนงัสือให้บริษัท
ด าเนินการเรียกร้องก็ได ้ถา้หากบริษัทไม่ด าเนินการตามทีผู่ถื้อหุน้แจ้งภายใน 1 เดือน นบัจากวนัทีแ่จ้ง หรือ
อายคุวามตามวรรคสอง เหลือนอ้ยกว่า 1 เดือน ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะใช้สิทธิเรียกร้องแทนบริษัทนัน้ก็ได ้ 

3. หากในอนาคต ผูใ้หส้ญัญาไดร้บัข้อมูล หรือมีผูเ้สนอข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่มีศกัยภาพและมีความน่าสนใจในการลงทนุ ผู้ให้สญัญาตกลงที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท
เป็นผูพิ้จารณาทัง้หมดเพียงผูเ้ดียว และแม้ว่าคณะกรรมการของบริษัท จะไม่พิจารณาด าเนินการลงทนุใน
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าวก็ตาม ผู้ให้สญัญาก็จะไม่ด าเนินการลงทุนกบับุคคลหน่ึง
บคุคลใด ร่วมลงทนุ หรือถือหุน้ใด ๆ เอง ไม่ว่าเงือ่นไขในการลงทนุจะมีเงือ่นไขทีด่อ้ยกว่าก็ตาม 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 11 

 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 6,000,000 บาท (หกล้าน

บาทถ้วน) โดยในช่วงแรกก่อตัง้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบ
ประกอบด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารงาน โดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย น าโดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ในปัจจุบนั และครอบครัวสขุสวสัดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้และบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์มาตัง้แต่ช่วงปี 
2535 

ในปี 2535 กลุม่ผู้บริหารหรือกลุ่มครอบครัวสขุสวสัดิ์ได้ก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จ ากดั (ECI) 
ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและจ าหน่าย เฟอ ร์นิ เจอ ร์ไ ม้ยางพารา  ในปี 
2539  ไ ด้จดทะเบียนก่อตั ง้  บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากดั (ECD) ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และประกอบกิจการน าเข้าหรือสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ทกุชนิด ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์
ที่เก่ียวข้อง โดยย้ายฐานการผลติจาก ECI ในสว่นของการประกอบกิจการผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก 
ECI มาไว้ที่ ECD ส่งผลให้ ECI ได้ เปลี่ยนรูปแบบการด า เนินธุรกิจหลักมาเ ป็นผู้ จ าหน่ายเฟอร์นิ เจอ ร์ เพียง
อย่างเดียว  โดยดูแลในด้านการตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจดัแสดงสนิค้าและจ าหนา่ยสนิค้า ภายใต้
ตราสนิค้า “ELEGA”  ซึง่เป็นตราสนิค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ที่สัง่ซือ้ทัง้จากในประเทศและน าเข้า
จากต่างประเทศ ต่อมาในปี 2542 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจ
หลกัเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตัวเอง ซึ่งขณะนัน้กระแสความนิยมใน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดก าลงัเพิ่มขึน้อย่างมาก หลงัจากนัน้ในช่วงปี 2545 ได้ด าเนินการจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้
อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ จ ากัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิวไม้ 
และให้บริการ  ตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจ าหนา่ยให้แก่โรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป และในปีเดียวกนัได้ก่อตัง้ บริษัท 
วี - ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และได้ย้ายฐาน
การผลติจาก ECD มาไว้ที่ VCI  

โครงสร้างการถือหุ้นในขณะนัน้ของ บริษัท อีสต์โคสท์ อตุสาหกรรม จ ากดั (ECI) บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ 
จ ากดั (ECD) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ จ ากดั (VCD) และ บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี 
จ ากดั (VCI) ประกอบด้วยครอบครัวสขุสวสัดิ์ เ ป็นผู้ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  และเ ป็นกรรมการ ผู้ บ ริหาร 
และ ผู้มีอ านาจควบคมุในทกุบริษัท 

ทัง้นี ส้ า เหตุของการก่อตั ง้บ ริษัทหลายแห่งขึ น้ ในลักษณะดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ทาง ด้าน
การขอรับการสนบัสนนุการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เป็นส าคญั โดยการก่อตัง้กลุม่
บริษัทดังกล่าว รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ (East Coast Group) สามารถสรุปลักษณะการด าเนินธุรกิจ
ในแตล่ะบริษัท ก่อนการจดัโครงสร้างกลุม่บริษัทในช่วงปี 2553 ได้ดงันี ้

 
บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
2. บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากดั (ECD) ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
3. บริษัท อีสต์โคสท์อตุสาหกรรม จ ากดั (ECI) ธุรกิจซือ้มา – จ าหนา่ยไป ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลติเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้
จริงที่สัง่ซือ้มาทัง้จากในประเทศและน าเข้าจาก



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 12 

 

 

บริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
ตา่งประเทศโดยจ าหนา่ยผา่นโชว์รูมที่เป็นพืน้ท่ีเช่าของ
บริษัท 

4. บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ จ ากดั (VCD) ผลติและจ าหนา่ยกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการตดั
แผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซ)ี เพื่อใช้ประกอบในการผลติ
เฟอร์นิเจอร์ 

5. บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) ผลติและจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 
 

ต่อมาในปี 2553  ผู้ บ ริหารกลุ่มบริษัทอีสต์ โคสท์ได้วางแผนส าหรับการเตรียมตัว เพื่อ เ ข้าเ ป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทางบริษัทจึงได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจและ
การเงินภายในกลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ใหม ่โดยใช้รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างการด าเนินงานและการเงินของแต่ละบริษัท
รวม 4 บริษัท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้มาอยู่ภายใต้การควบคมุด้วยวิธีการเข้าซือ้ทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ของแต่ละบริษัทมาไว้ที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (ECF) เพียงแห่งเดียว ในราคาซือ้ขายส าหรับอาคาร และ
เคร่ืองจักรตามวิธีการประเมินที่ด าเนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเ พื่อ
วตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยราคาซือ้ขายอ้างอิงจากราคาประเมินที่ต ่ากวา่ ซึง่ในขณะนัน้การจดัรูปแบบโครงสร้างดงักลา่ว 
เป็นไปเพื่อค านงึถึงประโยชน์ในการเตรียมตวัส าหรับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
การขจดัปัญหารายการระหวา่งกนั (Connected Transaction) ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสงูสดุเป็นส าคญั นอกจากนี ้สาเหตทุี่เลือกให้บริษัท  อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั เป็นบริษัทหลกัที่จะเตรียมตวัเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในขณะนัน้ เนื่องจากมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัคือ 
การเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งมี อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย
ที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายสูงสดุและมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม ประกอบกับยังมี
ช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่ ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุ่มได้ใช้สิทธิจากการส่งเสริมการลงทุน
ครบถ้วนตามก าหนดเวลาแล้ว 

ภายหลงัการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจครอบคลมุด้านต่างๆ 
ดงันี ้

1. ผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง โดยสว่นใหญ่ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา และบางสว่นจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอก 

2. ผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
3. ผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
4. ผู้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Trading) ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิต

เอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้มา ทัง้จากในประเทศและน าเข้าจากตา่งประเทศ 
5. ผู้ผลติสว่นตกแตง่เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ กระดาษปิดผิว และให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเพื่อจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอก 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 13 

 

 

พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี ้
 
ปี 2535  :  เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม 

จ ากดั (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขึน้  
ที่บริเวณ ถนนบ้านบงึ – แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

ปี 2539  :   - อีสต์โคสท์ กรุ๊ป เร่ิมขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
โดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากดั (ECD) ขึน้เป็นบริษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดงักลา่ว 
โดยย้ายฐานการผลติในสว่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD  

  - ในปีเดียวกนันี ้อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เร่ิมการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยโุรปตะวนัตก 

ปี 2541  :  -  อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เร่ิมขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปยงัตลาดภายในประเทศให้มากขึน้กว่าเดิม โดย
ก่อตัง้ตราสนิค้า “ELEGA” เพื่อใช้เป็นตราสนิค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็น
ผู้ผลิตเองและเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้มา ทัง้จากในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ และ 
ก่อตัง้ตราสินค้า “Leaf” ขึน้เพื่อใช้เป็นตราสินค้าส าหรับการผลิตและจ าหน่ายให้กับ โฮมโปร 
(Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาลภายใต้การ
รณรงค์การใช้สินค้าไทยในขณะนัน้ 

ปี 2542  :  - ECD ได้รับการคดัเลอืกจากกรมสง่เสริมการสง่ออกให้ใช้สญัลกัษณ์ตราสินค้าไทย “Thailand’s 
Brand” เพื่อแสดงถึงการเป็นผลติภณัฑ์สง่ออกที่มีคณุภาพสงู 

  - ECI ได้รับรางวลั "Prime Minister Award"  จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวลัที่มอบ
ให้แก่ผู้สง่ออกที่มีผลการด าเนินงานดีเดน่และมีคณุภาพสนิค้าอยูใ่นระดบัยอดเยี่ยม 

  - วนัที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายการด าเนินธุรกิจโดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) ขึน้เป็นบริษัทท่ีสาม ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 6,000,000 บาท 
(หกล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 60,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท 
เรียกช าระเต็มมลูค่า ในปีเดียวกนันี ้เพื่อด าเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยขยายก าลงัการผลิตที่มีอยู่ให้มากขึน้กว่าเดิม เพื่อรองรับการเติบโต        
ของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่ อใช้
ประกอบการขอรับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดย ECF 
ได้รับ BOI ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด / ไม้แผน่เรียบ 

ปี 2543 : - วันที่ 16 มีนาคม ECF ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็น 
13,080,000 บาท (สิบสามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 130,800 หุ้น    
มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100  บาท  โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพื่อใ ช้ เ ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

- วนัที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้รับการสง่เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 14 

 

 

บคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

ปี 2544  :  - ECD ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The 
United Kingdom Accreditation Service) ส าหรับการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

  - ECF ได้ผา่นการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems 
(Thailand) Ltd. ส าหรับการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

- วันที่ 13 ธันวาคม ECF ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็น 
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 250,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมูลค่า เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
ของบริษัท 

ปี 2545  :  - อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายก าลงัการผลติ และพฒันาคณุภาพทางด้านการผลิตให้เพิ่มขึน้จากเดิม 
โดยการลงทนุในเคร่ืองจกัรที่ใช้เทคโนโลยีชัน้สงู (Hi - Technology) ซึ่งใช้เงินลงทนุจ านวนมาก
ในการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรดงักล่าว เช่น เคร่ือง Horizontal Sparing เคร่ือง Vertical Spraying 
Robot เป็นต้น 

  - ในปีดงักล่าว อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตัง้บริษัทเพิ่มขึน้อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ 
จ ากดั (VCD) เป็นบริษัทที่สี่ เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก ECF 
ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องน าเข้าวสัดปิุดผิว จึงได้ก่อตัง้ VCD 
ขึน้เพื่อผลิตกระดาษปิดผิวขึน้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิต
กระดาษปิดผิวจะส่งจ าหน่ายให้กับ ECF และโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป นอกจากนีใ้นปี
เดียวกัน อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตัง้บริษัท วี - ชัท อินดสัทรี จ ากดั (VCI) เป็นบริษัทที่ห้า เพื่อ
ด าเนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป แทนการด าเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้
ปรับเปลี่ยนเป็นการด าเนินธุรกิจซือ้มา ขายไป (Trading) เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็น
ผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้ ทัง้จากในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ โดยทัง้ 
VCD และ VCI ขยายการลงทุนไปยงัที่ดินแห่งใหม่  และก่อสร้างโรงงาน บนเนือ้ที่กว่า 54 ไร่ 
บริเวณซอยชงโค – ชุมนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ จังหวัดระยอง  ซึ่งต่อมาในปี 
2555  ได้ถกูจดทะเบียนเป็นส านกังานสาขาแหง่ที่ 1 ของบริษัท 

ปี 2546  :  - ECI ได้ขยายตลาดการจดัจ าหน่ายสินค้า โดยการก่อตัง้โชว์รูมภายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 บริษัทได้ขยายโชว์รูมไปยงั อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index 
Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)  

ปี 2547  :  - ECD ได้รับรางวัลผู้ ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจ าปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
 ผลติภณัฑ์ของตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์ 

  - ECF ได้รับการปรับเวอร์ชัน่การรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United 
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. ส าหรับการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้  

ปี 2553 : - วนัที่ 1 ตุลาคม กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้เร่ิมด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ จาก
ทัง้หมด 5 บริษัทภายในกลุ่ม ให้เหลือการด าเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวคือ ECF โดย
กระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเร่ิมจากการซือ้ที่ดินทัง้หมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 15 

 

 

ขณะนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิสว่นตวัของกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมสทิธ์ิในนาม ECF ด าเนินการโอน
สายการผลติสนิค้าพร้อมทัง้จ าหนา่ยสนิค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วตัถดุิบ วสัดสุิน้เปลือง 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์บางสว่นจาก 4 บริษัทเข้าเป็นกรรมสทิธ์ิของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลด
ยอดวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษัทในกลุม่ที่มีกบัสถาบนัการเงินและโอนเพิ่มเป็นวงเงินสินเช่ือ
ของ ECF เป็นการด าเนินการจ่ายช าระคืนหนีส้ินในระหว่างกลุม่บริษัท  เพื่อขจดัปัญหารายการ
ระหวา่งกนั (Connected Transaction) และความขดัแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest) 

  - วันที่ 26 ตุลาคม บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25,000,000 บาท เป็น 
90,000,000 บาท (เก้าสบิล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 900,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพื่อใช้ขยายการลงทนุและเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ปี 2554 : - วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี  

 - วนัที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในการผลติวสัดปิุดผิว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 - วนัที่ 11 พฤษภาคม บริษัทได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากัด (V V-Décor) ขึน้    
ในฐานะบริษัทย่อย โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.95 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 
บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF ใน
การเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท 

 - กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ยงัด าเนินการจดัโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัท  
ได้ด าเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการโอนอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ และ
สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเช่ือกับสถาบนัการเงินที่ยงัมีภาระหนีค้งค้างมายงั 
ECF รวมถึงการโอนย้ายพนักงานจาก 4 บริษัท มาเป็นพนักงานของ ECF โดย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง 
ECF เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจโดยเรียบร้อยและสมบรูณ์เพียงแห่งเดียว และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัตอ่ไป 

 - วนัที่ 4 พฤศจิกายน บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็น 
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูคา่ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

ปี 2555 : - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เร่ิมขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ไปยงักลุม่ร้านค้าปลีกรายย่อย
ทัว่ไป (Dealer) เพื่อเป็นสว่นช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึน้จากเดิม ภายใต้
ตราสนิค้า “Costa” 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 16 

 

 

 - วนัที่ 11 ตลุาคม 2555 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  12 /2555 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติ
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และแก้ไขจ านวนหุ้นของบริษัท จากเดิมมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงท าให้บริษัทมีการเปลีย่นแปลงในจ านวน
หุ้ น และมูลค่าที่ตราไว้ โดยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25  บาท นอกจากนีย้งัได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000  บาท เป็น 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบ
ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 520,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดย
พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 120,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

 - วนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั และเปลีย่นแปลงช่ือเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

ปี 2556 : - วันที่ 26 มีนาคม บริษัทได้เร่ิมเปิดการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
เป็นวนัแรก (First Trading Day) 

 - เดือนตุลาคม บริษัทได้เร่ิมขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ไปยงัเมกาโฮม (Mega Home)   
ศนูย์รวมสินค้าบ้านและวสัดกุ่อสร้างจ าหน่ายทัง้ปลีกและสง่ เพื่อ เ ป็นส่วนช่วย เส ริมส ร้าง
การเติบโตของยอดขายให้มากขึน้จากเดิม ภายใต้ตราสนิค้า “a7” 

- วนัที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีพืน้ที่เช่าเพื่อใช้เป็นโชว์รูมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าใน อินเด็กซ์  
ลฟีวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) รวมทัง้สิน้ 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home 
Pro) รวมทัง้สิน้ 3 สาขา 

ปี 2557 : - ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจากเดิม 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท และได้ด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  4  เพื่อใ ห้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดงันัน้ ปัจจุบนับริษัทจึงมีทนุ
จดทะเบียนจ านวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 780,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 
130,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 520,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท โดยในสว่นของทนุจดทะเบียนที่รอเรียกช าระจ านวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นจ านวนจ านวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นการจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 (ECF-W1) 

- วนัที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แ จ้งรับใบส าคัญแสดงสิท ธิ ที่จะซือ้
หุ้นสามญั รุ่นท่ี 1 (ECF-W1) รับเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใน
วนัดงักลา่ว 

- เดือนตุลาคม บริษัทเร่ิมจ าหน่ายสินค้าให้กับไทวสัดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการ
จ าหนา่ยสนิค้าให้มากขึน้จากเดิม ภายใต้ตราสนิค้า “HASTA” 

ปี 2558 : - วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ขึน้เป็น
ที่เรียบร้อย โดยประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holdings Company) ปัจจุบนัมี



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 17 

 

 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
100,000 หุ้น (หนึง่หมื่นหุ้น) มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 

 - วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 ได้มีมติอนมุตัิการจดทะเบียน
จดัตัง้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha 
เพื่อรองรับการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
โดยมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยู่ที่ 1737 
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียน 100,000 เยน 
และมีสดัสว่นการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ปัจจบุนัได้ด าเนินการจ าหนา่ยโครงการดงักลา่ว
ให้กบันกัลงทนุรายอื่นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

- วนัท่ี 30 มิถนุายน บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือในการ
ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล โดยจะจัดตัง้บริษัทร่วมทนุขึน้ร่วมกับผู้ ถือหุ้นราย
อื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) (FPI) บริษัท วิชญ์ 
อุตสาหกรรม จ ากัด และกลุ่มผู้ ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ ใน เ ขตพื น้ที ่ตั ง้ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้า ในแต่ละแห่ง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 ได้มีมติพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ใน
ฐานะบริษัทย่อย  เป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
โดยการเ ข้า ร่วมเป็นผู้ ถือหุ้น ในบริษัทร่วมทนุแหง่ใหมร่วม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมลู
รับคดัเลอืกและอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟา้เพื่อให้ได้มาซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับซือ้ไฟฟ้าจาก
ผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิด
เข้าประมูลเพื่อ    เสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายช่ือของบริษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริษัท ประกอบด้วย 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จ ากดั 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั และ
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั ทัง้นีปั้จจุบนัได้ด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสิน้การ
ช าระบญัชีของ 4 บริษัทดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไมส่ามารถผา่นการประมลูเพื่อให้
ได้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากภาครัฐ 

 - วนัที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสญัญาแฟรนไชส์กับ Can Do 
Company Limited (“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น โดย ECFH จะเป็นผู้ ได้รับอนุญาตในการ        
ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า รูปแบบร้านค้า ระบบบริหารจัดการร้านค้าและการสัง่ซือ้สินค้าจาก 
Can Do ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจภายในประเทศไทยในรูปแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ร้าน (ร้าน 100 เยน ที่มีต้นก าเนิดในประเทศญ่ีปุ่ น) โดยมี
ระยะเวลาของสญัญา 5 ปี 

 - วันที่  19 ธันวาคม พิ ธี เ ปิดสาขาอย่าง เ ป็นทางการ  (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขา
แรกคือ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ด้วยขนาดพื น้ที่ ใ ห้บริการ 175  ตารางเมตร 

ปี 2559 : - วนัท่ี 11 ธนัวาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2559 พิจารณาอนมุตัิมติที่ส าคญั ดงันี ้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 18 

 

 

o พิจารณาอนมุตัิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทนุใน
บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล โดยช่ือบริษัทร่วมทนุแห่งใหม่ ที่จะจดทะเบียนจดัตัง้คือ บริษัท เซฟ 
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“SAFE”) โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.98  ซึ่งต่อมาได้ถกูจด
ทะเบียนจดัตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยเมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560  

ปี 2560 : - 12 มกราคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ได้อนุมตัิการจัดโครงสร้างกลุ่ม
บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ 
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจด้านพลงังานแทนการใช้ บริษัท อีซี
เอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้ เข้า
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ซึ่งต่อมาได้ถกูจดทะเบียนจดัตัง้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวนัที่ 16 
มกราคม 2560 ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของ ECFH เป็นเพื่อเข้าลงทนุ
และด าเนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก ซึ่งปัจจุบนัได้แก่ ร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจ าหน่าย
สินค้าราคาเดียว หรือการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ยกเว้นธุรกิจด้าน
พลงังานตอ่ไป 

- 13 กุมภาพนัธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด 
(“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดั
นราธิวาส ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นใน SAFE ปัจจุบนัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.37 สดัส่วน
ดงักลา่วลดลงจากร้อยละ 49.98 เนื่องจากมีการจ าหนา่ยหุ้นออกให้กบักลุม่ผู้ ร่วมทนุใหมท่ี่เข้า
ลงทนุใน SAFE คือ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิง้ส์ จ ากดั เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 33.26 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของโครงการโรงไฟฟ้า PWGE) เข้าซือ้หุ้นสามญัจาก
ผู้ ถือหุ้นของโครงการ (ร้อยละ 99.99) คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุทัง้โครงการไม่เกิน 425,000,000 
บาท (โดยคิดเป็นเงินลงทนุของ ECF-P เท่ากบั 141,652,500 บาท) ปัจจุบนั ECF-P มีทนุจด
ทะเบียนจ านวน 522,652,500 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ านวน 52,265,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนช าระเท่ากบั 454,252,500 บาท และ SAFE มีทนุจด
ทะเบียนจ านวน 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

- 3 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวตัต์ ของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสี
เขียว จ ากดั (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรัฐมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวตัต์ โดยให้ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 19 

 

 

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 
เป็นผู้ เข้าลงทนุซือ้หุ้นของโครงการในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึง่ตอ่มาที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GEP เป็นที่
เรียบร้อย 

- 15 มิถนุายน  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 ได้มีมติที่ส าคญัส าหรับรายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์รวม 2 โครงการ โดยพิจารณาและอนมุตัิการเข้าลงทนุซือ้หุ้นในกิจการต่าง ๆ 
ผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้ นร้อย
ละ 33.37 ในมลูคา่การลงทนุรวม 50.62 ล้านบาท ได้แก่ การเข้าลงทนุซือ้หุ้นของ บริษัท เซฟ 
ไบโอแม็ส จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็นผู้ลงทนุ เพื่อ
ด าเนินธุรกิจโรงสบัไม้ ตัง้อยู่ที่อ าเภอแว้ง จังหวดันราธิวาส โดยมีมลูค่าการเข้าลงทุนจ านวน 
33.37 ล้านบาท จากมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 100 ล้านบาท และการเข้าลงทนุซือ้หุ้นของ บริษัท 
บินา่ พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้า
เป็นผู้ลงทนุ เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้เพลิงจากชีวมวล 
(Gasification) ขนาด 2 เมกะวตัต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ 
อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ และอ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ โดยมีมลูค่าการเข้าลงทนุเป็นจ านวน 
17.25 ล้านบาท จากมลูคา่การลงทนุทัง้หมด 105.495 ล้านบาท  

- 27 มิถุนายน โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี 
จ ากดั (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) จงัหวดันราธิวาส ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ 
เร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน PWGE เป็นการเข้า
ลงทุนผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้น
ร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเร่ิมรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
เป็นต้นไป 

-   27 ตลุาคม ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2560 ได้มีมติอนมุตัิการจดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากัด โดยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 
50.00 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
โดยบริษัทจะเป็นผู้ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทดงักลา่ว
เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2560 และปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนช าระเท่ากบั 12.50 
ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-
Based Panel) ได้แก่ แผน่เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปาร์ติเกิล้ (Particleboard) ซึ่งยงั
อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้  

- 18 ธนัวาคม ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2560 มีมติอนมุตัิเข้าท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จ ากดั 
(“CRS”) ขนาด 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง แทนการลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากัด (“TRUE-P”) ซึ่ง



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 20 

 

 

บริษัทได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุแล้วแตไ่มส่ามารถท าความตกลงในการเข้า
ลงทนุได้ CRS ถือหุ้นโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(“IFEC”) ที่สดัส่วนร้อยละ 99.99 ในขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่า
โครงการ อตัราผลตอบแทน ความเสี่ยง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัโครงการ และเร่ือง
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าซือ้โครงการ ซึ่งรวมถึงความสามารถของผู้ ขายในการเข้าท า
ธุรกรรมขายโครงการ และการส่งมอบทรัพย์สินที่ซือ้ขาย และการปฏิบตัิตามข้อตกลงอื่น ๆ 
ตามสญัญาซือ้ขายที่จะได้จดัท าขึน้ด้วย  

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 21 

 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

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

 
-   ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้จากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด 

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากัด (V V Décor) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ช าระเต็มมลูค่า ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท 

ผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลักได้ 5 ประเภท ซึ่ง เ ป็นกลุ่มธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์คือ 

1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ย 
4. กระดาษปิดผิว  
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 

บริษัทมีรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ให้กับลูกค้า
ตา่งประเทศ การผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ให้กบั
ลกูค้าในประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าในประเทศ ประกอบด้วยกลุม่ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั 
(Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวสัดุ (Thai Watsadu) และ วินเนอร์ 
(Winner)  

ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศจะเป็นการผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ให้กบับริษัทผู้จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากการขาย
ทัง้หมดของบริษัท จะพบวา่ ในปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นการขายให้กบัลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้
จากการขายทัง้หมด และที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไปยังกลุ่มประเทศในแถบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic Community) โดยหากเป็นการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสง่ออกให้กบัลกูค้าในกลุม่
ประเทศ AEC จะใช้ตราสนิค้า “My Fur”  

 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 22 

 

 

 
ภาพแสดงกลุ่มประเทศลกูค้าของบริษัท 

 

สดัส่วนรายได้ที่รองลงมาคือ รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยตราสินค้าที่
ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตราสินค้าที่เป็น
ของบริษัทเอง ได้แก่ “Fur Direct” “Leaf” “a7” และ “HASTA” โดยเป็นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจ าหน่ายให้กับ 
บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และ ไทวสัดุ (Thai Watsadu) ตามล าดบั ส่วนการผลิต
เพื่อจ าหน่ายสินค้าให้กับ เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) และ วินเนอร์ (Winner) จะเป็นการผลิตโดยใช้ตราสินค้าของ
เทสโก้ โลตสั และวินเนอร์ ตามล าดบั 

ส าหรับตราสินค้า “ELEGA” จะเป็นตราสินค้าที่บริษัทใช้ส าหรับการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่สว่นใหญ่ผลิต
จากไม้จริงภายในโชว์รูมสาขาเพื่อแสดงสินค้าและจ าหน่ายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และ
เฟอร์นิเจอร์ทัง้สว่นที่สัง่ซือ้จากภายในประเทศและสว่นที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริง ซึ่งโชว์รูมจะ
ตัง้อยูใ่นอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมีจ านวนโชว์รูม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 เทา่กบั 14 สาขา และ 4 สาขา ตามล าดบั นอกจากช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าตามที่กลา่วมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมี
รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ให้กบักลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) ที่เป็นผู้จดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์
ทัว่ประเทศ ภายใต้ตราสนิค้า “Costa” เพื่อใช้เป็นตราสนิค้าส าหรับการจ าหนา่ยผา่นช่องทาง Dealer  

ส าหรับ ตราสินค้า “Finna House” ที่ได้เปิดตวัไปตัง้แต่ปี 2558 จะเป็นตราสินค้าที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ
จ าหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึน้ภายใต้ลิขสิทธ์ิลายการ์ตูนจาก Disney ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ซือ้
ลิขสิทธ์ิ และได้รับสิทธ์ิในการใช้ลายการ์ตนูจาก Disney เพื่อใช้กบัผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนีย้งัเป็น
เพียงผู้ได้รับสทิธ์ิรายเดียวในประเทศไทย ปัจจบุนั Finna House มีโชว์รูม 2 แหง่ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเช่าของ โฮมโปร มาร์เก็ตวิล
เลจ สวุรรณภมูิ 1 สาขา และ เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา  

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 23 

 

 

ตราสินค้าของบริษัท 
 

ตราสินค้า รูปแบบ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ELEGA  

(เอลลีก้า) 

 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทัง้สว่นท่ีบริษัท
เป็นผู้ผลติเองและสว่นท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศ และสัง่ซือ้

จากในประเทศ โดยจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ELEGA 

Finna House 
(ฟินน่าเฮ้าส์) 

 
 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลติขึน้ภายใต้ลขิสทิธ์ิ
ลายการ์ตนูจาก Disney โดยจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม Finna 

House และคอร์เนอร์ภายในโชว์รูม ELEGA 

Fur Direct  
(เฟอร์ ไดเร็ค) 

 
 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติให้กบั บิ๊กซี (Big C) 

Leaf  
(ลีพ) 

 ใช้ส าหรับการจ าหนา่ย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติให้กบั โฮมโปร (Home Pro) 

a7 
(เอ เซเว่น) 

 
 

 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติให้กบั เมกา โฮม (Mega Home) 

Hasta 
(ฮาสต้า) 

 ใช้ส าหรับการจ าหนา่ย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติให้กบั ไทวสัด ุ(Thai Wasadu) 

Costa 
(คอสต้า) 

 ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ให้กบักลุม่ร้านค้าสง่ 
และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) ทัว่ประเทศ 

My Fur 
(มายเฟอร์) 

 
 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์เพื่อสง่ออกส าหรับ
ประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 
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 หน้าที่ 1.0 - 24 

 

 

โชว์รูม “ELEGA” 
ปัจจุบันโชว์รูม ELEGA ตัง้อยู่บนพืน้ที่เช่าภายใน อินเดก็ซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 14 สาขา และโฮมโปร 4 สาขา 

- ELEGA ตัง้อยู่บนพืน้ที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสาขาบางนา 
รัตนาธิเบศร์ รังสติ พทัยา บางใหญ่ ชลบรีุ เชียงใหม ่ราชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ นครราชสีมา หาดใหญ่ สาขา 1 
หาดใหญ่ สาขา 2 สรุาษฎร์ธานี ระยอง ทัง้หมด 14 สาขา  

- ELEGA ตัง้อยู่บนพืน้ที่เช่าภายในโฮม โปร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสาขาฉะเชิงเทรา สาขา
ชยัพฤกษ์ สาขานครราชสมีา และสาขาพทุธมณฑล สาย 5 ทัง้หมด 4 สาขา 
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โชว์รูม “Finna House”  
 

- ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีโชว์รูม “Finna House”  รวมทัง้สิน้ 2 สาขา ตัง้อยู่บนพืน้ที่เช่าของ โฮมโปร 
มาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมูิ 1 สาขา และบนพืน้ท่ีเช่าของ เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา  
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หน้าที่ 1.0 - 26 

 

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com 
 

http://www.elegathai.com/


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หน้าที่ 1.0 - 27 

 

ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 75  
 

-   กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก : ร้าน Can Do 
 

 
 

Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียว (ราคา 100 เยน) ทัง้ร้าน ที่มีต้นก าเนิดจาก
ประเทศญ่ีปุ่ น ก่อตัง้โดย Can Do Co.,Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock 
Exchange) มีส านกังานใหญ่ ตัง้อยู่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่าสดุ Can Do ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 Can 
Do มีสาขาทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นและทัว่โลกไม่ต ่ากว่า 994 สาขา และมีรายได้จากการขายไม่ต ่ากว่า 68,829 ล้านเยน ซึ่ง
เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้ในส่วนของจ านวนสาขาและรายได้จากการขายผ่านจ านวนสาขาทัง้หมดทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น
และสาขาในต่างประเทศ 

ทาง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) โดยคุณอารัก ษ์  สุขสวัสดิ์  
กรรมการผู้ จัดการ  ได้มีความสนใจในธุรกิจร้านค้า 100 เยน ในญ่ีปุ่ น จึ งได้ เ ร่ิมส ารวจธุรกิจประเภทนี ทุ้ก ร้าน ทุก
แบรนด์  จนในที่สดุเกิดความประทบัใจต่อร้าน Can Do จึงเป็นที่มาของความสนใจที่อยากจะขอซือ้แฟรนไชส์เพื่อมา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออยากให้คนไทยได้ใ ช้สินค้าคุณภาพดีภายใ ต้แบรนด์ญ่ีปุ่ น  ในราคาที่ท ุกคน
สามารถเข้าถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้าไปท่ีส านกังานใหญ่ของ Can Do ในท่ีสดุจึงเกิดการตดัสนิใจร่วมธุรกิจกนั 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 28 

 

 

รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน าเข้าสนิค้าคณุภาพดี ภายใต้แบรนด์ญ่ีปุ่ น จ าหนา่ยสนิค้า
ทัง้ร้านในราคา 60 บาท น าเสนอสนิค้าให้เลอืกซือ้นบัหมื่นรายการ ครอบคลมุตัง้แตข่องใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อความงาม 
ภาชนะบรรจุอาหาร อปุกรณ์ท าความสะอาด อปุกรณ์เคร่ืองเขียน งานฝีมือ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กลอ่ง ตระกร้าใสข่อง 
สนิค้าเทศกาล ฯลฯ  

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ครอบคลมุตัง้แตก่ลุม่วยัรุ่น นกัศกึษา แมบ้่าน พอ่บ้าน วยัท างาน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 Can Do มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 4 สาขา ได้แก่ 

1.   สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ ขนาดพืน้ท่ี 175 ตรม. 
2.   สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพืน้ท่ี 120 ตรม. 
3.   เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพืน้ท่ี 130 ตรม.  
4.   สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพืน้ที่ 140 ตรม. 

 

Can Do – 100 Yen shop style 
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ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99 

ธุรกิจพลังงานทดแทน 
   โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 

ปัจจบุนั บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทนุใน บริษัท เซฟ เอน
เนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึง่ SAFE ได้ถกูจดทะเบียนจดัตัง้เมือ่วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 
1,000,000 บาท เพื่อเข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยปัจจุบนั ECF-P มีสดัสว่นการถือหุ้นใน SAFE เท่ากบั
ร้อยละ 33.37 และ SAFE มีทนุจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากบั 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,260,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว และมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”)  1,421,525 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 33.37 
2. บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) (“FPI”)  1,421,525 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 33.37 
3. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิง้ จ ากดั (“PWGE”) 1,416,950 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 33.26 
 
ปัจจบุนั SAFE ได้เข้าลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”)  

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (“PWGE”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทขึน้เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทนุคิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุทัง้โครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการ
ช าระราคาซือ้ขายหุ้นใน PWGE มีดงันี ้

ก. หุ้ นสามัญใน PWGE จ านวนไม่เ กิน 5,666,100 หุ้ น ช าระราคาเป็นเงินสด จ านวนไม่เ กิน 
283,305,000 บาท และ 

ข. หุ้นสามญัใน PWGE จ านวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้น มีมลูค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ช าระ
ราคาโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดย SAFE ได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของ SAFE จ านวนไม่เกิน 
1,416,950 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไมเ่กิน 141,695,000 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุ้น PWGE ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมถืออยู่ หรือมีอตัราสว่นการแลกหุ้ นที่ จ านวนหุ้น
ของ PWGE 2 หุ้น ตอ่หุ้นของ SAFE 1 หุ้น 

SAFE ได้เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน PWGE ปัจจุบนั 
PWGE มีทนุจดทะเบียนจ านวน 85,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

PWGE ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 
43, 44 หมูท่ี่ 9 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส โดยมีเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้สบั (woodchip) ปริมาณ 
283 ตนัตอ่วนั โครงการโรงไฟฟา้ PWGE เร่ิมมีรายได้จากการขายไฟฟา้นบัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2560 ที่ผา่นมา  

 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 30 

 

 

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ได้ดงันี ้
ช่ือสัญญา  วันที่ท าสัญญา สาระส าคัญของสัญญา 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเดมิ 
เลขท่ีสญัญา VSPP-PEA 
048/2556  
 
 
 
 
ตอ่มาได้มีการจดัท า
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเตมิ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าการ
รับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(ส าหรับการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวียน) 
เลขท่ีสญัญา VSPP-PEA 
048/2556 
ครัง้ที่ 1 

24 ธนัวาคม 
2556 

 
 
 
 
 

28 กรกฏาคม 
2558 

- ระหวา่ง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั กบั การไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค 

- การไฟฟ้าตกลงซือ้และผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปริมาณพลงัไฟฟ้า
สงูสดุ 7 เมกะวตัต์ 

- จดุรับซือ้ไฟฟ้าอยู่ท่ีจดุตดิตัง้ท่ี ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส 
 
 
- ระหวา่ง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั กบั การไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค 
- เปล่ียนจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT) 
- ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็น วนัท่ี 18 มกราคม 

2560 (SCOD) (ในภายหลงั PWGE ได้ท าเร่ืองขอขยายระยะเวลาออกไปเป็น
วนัท่ี 10 เมษายน 2560 ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัเิป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว) 

- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
- อตัรารับซือ้ไฟฟ้าอยู่ท่ี 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญา 20 ปี โดย

ได้รับส่วน FiT Premium ท่ี 0.3 บาทตอ่หน่วยไฟฟ้า และ 0.50 บาทตอ่หน่วย
ไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามล าดบั 

 
2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”)  

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดย
ต่อมา SAFE ได้เข้าลงทนุในมลูค่า  100 ล้านบาท ส าหรับมลูค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลกูสร้างรวม 8,700 
ตารางเมตร เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติทัง้หมด รวมถึงใบอนญุาตในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องทัง้หมด และได้เข้าถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน SAFE-B ปัจจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
100,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

SAFE-B ด าเนินธุรกิจโรงสบัไม้เพื่อให้ได้ไม้สบั (woodchip) ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้กับ
โรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เลม่ที่ 54 ข หน้าที่ 43 หรือประมาณ 4 ไร่ 20 
ตารางวา บนที่ตัง้เลขที่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส พร้อมสิ่งปลกู
สร้างเป็นอาคารโรงสบัไม้ และเก็บเชือ้เพลิง (woodchip) จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีสญัญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในอตัราคา่เช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ในการตอ่อายกุ่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้ เช่า 
ตกลงร่วมกนัว่า จะต่อสญัญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลกูสร้างนี ้ทกุ ๆ 3 ปี และผู้ เช่ายินยอมให้ ผู้ ให้เช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และสิ่ง
ปลกูสร้าง เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ ๆ 3 ปี ของทกุรอบการตอ่สญัญาเช่า  

ทัง้นีโ้รงสบัไม้ของ SAFE-B มีก าลงัการผลติติดตัง้เพื่อผลติไม้สบัเทา่กบั 60 ตนัตอ่ชัว่โมง ปัจจุบนัใช้เป็น
ก าลงัการผลติส าหรับรองรับการผลติเชือ้เพลงิให้กบัโรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัตอ่ชัว่โมง ทัง้นีใ้นสว่นของก าลงัการ
ผลติติดตัง้สว่นท่ีเหลอื จะถกูน าไปใช้เพื่อการผลติไม้สบัส าหรับรองรับโครงการโรงไฟฟา้อื่น ๆ ท่ีอาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมถึงการด าเนินธุรกิจผลติไม้สบัให้กบับริษัทภายนอก ท่ีมีความต้องการในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโรงสบัไม้ตอ่ไป 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 31 

 

 

3. บริษัท บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“BINA”)  
บริษัท บินา่ พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“BINA”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 

2555 โดยตอ่มา SAFE ได้เข้าลงทนุในมลูคา่รวม 105.495 ล้านบาท แบง่ออกได้ดงันี ้
1. โครงการอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ มลูค่าการลงทนุ 45.495 ล้านบาท ส าหรับมลูค่าที่ดินประมาณ 5 

ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตทัง้หมด สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถึง
ใบอนญุาตในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

2. โครงการอ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ มลูคา่การลงทนุ 60 ล้านบาท ส าหรับมลูค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติทัง้หมด สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนญุาต
ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 ของจ านวนทนุจดทะเบียนทัง้หมดใน BINA ปัจจบุนั BINA มี
ทนุจดทะเบียนจ านวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

BINA ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้เพลิงจากชีวมวล (Gasification) 
ขนาด 2 เมกะวตัต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ และอ าเภอสงูเม่น 
จงัหวดัแพร่ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่า จะเร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
ส าหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และโครงการที่สอง ที่ อ.สงูเม่น ภายในเดือนธันวาคม 
ของปี 2561 ต่อไป 

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ได้ดงันี ้
- คูส่ญัญาระหวา่ง บริษัท บินา่ พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั กบั การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
- การไฟฟา้ตกลงซือ้และผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลงัไฟฟ้าในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ 0.92 เมกะ

วตัต์ ตอ่โครงการ 
- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ 
- อตัรารับซือ้ไฟฟ้าอยู่ที่ 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ส าหรับ 8 ปีแรก หลงัจากนัน้ปรับเป็น 5.34 บาท 

ตอ่หนว่ยไฟฟา้ จนถึงครบก าหนดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ แบบ Feed-in tariff (FiT) 
 

   โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 
ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยทางอ้อมในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ECF Tornado 

Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์  โดยขณะนัน้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ โดยมี
ที่ตัง้โครงการตัง้อยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ 
โฮลดิง้ส์ จ ากดั  (“ECFH”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าถือหุ้นใน  ECF Tornado  ในสดัสว่นร้อยละ 51 คิดเ ป็นมูลค่า
เงินที่ ใ ช้ลงทุนในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างการเจริญเติบโต
ให้กบับริษัท และกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ  โดยโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แหง่นี ้ได้เร่ิมด าเนินการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) นบัตัง้แต่วนัที่ 21 ธันวาคม 2558  

ต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559  ECFH  ได้ตดัสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน  ECF Tornado ใน
สดัส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่ปี 2526 เพื่อด าเนิน
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ธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานด้านอื่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้ด าเนินการจดัท า
ท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ ซึง่ทรัพย์สินที่จ าหน่ายไปมีราคาขายสทุธิจากภาษีที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงินประมาณ 82.19 
ล้านบาท ซึง่เป็นราคาขาย และเง่ือนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ 5 ราย คิดเป็นก าไรเมื่อ
เทียบกบัต้นทนุเงินลงทนุ ประมาณร้อยละ 43.94 ส าหรับสาเหตทุี่ตดัสนิใจขายทรัพย์สนิดงักลา่ว เนื่องจากพิจารณาจากผล
ก าไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการท่ีประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ส าหรับระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลงัการคืนเงินลงทนุและก าไรจากการขายทรัพย์สินให้กับผู้ ถือหุ้ นเ ป็นที่ เ รียบร้อย ใน
วนัท่ี 29  กันยายน 2559  ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิน้ขัน้ตอนการจดทะเบียนเลกิบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ผา่นมา 

ทัง้นีภ้ายหลงัจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ ากดั ขึน้เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั จึงสิน้สดุบทบาทการเป็นบริษัทย่อย
ที่เข้าลงทนุในด้านธุรกิจพลงังาน โดยปัจจุบนัมีเพียงการเป็นผู้ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีก แคน ด ู(Can Do) ในรูปแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ร้านเพียงอย่างเดียว  

ซึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทได้ด าเนินการขยายการเข้าลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว 
จ ากดั (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูเขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุซือ้หุ้นของโครงการในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าท าการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEP จ านวน 
51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลูค่าเท่ากบั 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นีโ้ครงการ
โรงไฟฟ้ามินบูมีมลูคา่รวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตัราหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 65 : 35 
จึงท าให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จ านวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป 

ปัจจุบนั GEP มีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 125,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้น 1,257,558 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากบั 62,755,800 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที่เมืองมินบ ูเขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 
เมกะวตัต์ ทัง้นีค้าดว่าจะเร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ส าหรับ 50 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี ้จากทัง้หมด 4 เฟส ที่จะเร่ิมทยอยการก่อสร้างไปเร่ือย ๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี หรือ
ภายในปี 2564 นี ้

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน 
GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัท
สญัชาติเมียนมาร์ โดยมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วที่ 5.398 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 176.29 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 โดย 
GEP มีสดัสว่นการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากบัร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมดใน GEP-
Myanmar และมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพฒันาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ใน
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW 
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GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั 
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส าคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา 
ก่อสร้าง จดัหาแหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บ ารุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่ง
ตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูเขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่
ที่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนว่ยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ด้วย 
โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลิตไฟฟ้าสงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี  ้

เฟส 1 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 40 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 80 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 120 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 170 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 MW 
โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบเูป็นโครงการที่ได้รับการอนมุตัิข้อเสนอด้านการลงทนุและออกใบอนญุาตการ

ลงทนุ หรือที่เรียกว่า “MIC Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทนุเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission : 
“MIC”) จากที่ประชุมครัง้ที่ 5/2017 เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2560 โดยใบอนญุาตดงักลา่ว ลงวนัที่ได้รับอนญุาต เมื่อวนัที่ 
12 เมษายน 2560 โดยนกัลงทนุต่างชาติที่ประสงค์จะลงทนุโดยตรงในประเทศเมียนมาร์จะต้องได้รับ MIC Permit โดย
สิทธิประโยชน์ที่ส าคญัที่จะได้รับ สรุปได้ดงันี  ้

   ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสงูสดุ 50 ปี ขึน้อยู่กบั
ประเภทและขนาดของการลงทนุ และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 10 ปี จ านวน 2 ครัง้ รวม
ระยะเวลาเช่าซือ้ที่ดินได้นานที่สดุถึง 70 ปี (หมายเหต ุ: นกัลงทนุต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครอง
ที่ดิน แต่สามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์ในระยะยาวได้)  

   ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 
ปี นบัจากปีที่เร่ิมด าเนินกิจการ 

   ได้รับสิทธิประโยชน์ในการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญหรือช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้  
   รัฐบาลเมียนมาร์รับประกนัว่า จะไม่ระงบัการท าธุรกิจที่ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการสง่เสริมการ

ลงทนุ (MIC) ก่อนครบก าหนดตามระยะเวลาที่ได้รับอนญุาต โดยปราศจากเหตผุลที่เพียงพอ  
   รัฐบาลเมียนมาร์รับประกนัว่า จะไม่ด าเนินการแปลงสินทรัพย์ของเอกชนมาเป็นกรรมสิทธ์ิของ

รัฐบาล (No Nationalization) ตลอดระยะเวลาการลงทนุ  
 

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ได้ดงันี ้
 

วนัที่ท าสญัญา 20 มีนาคม 2559 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัวนัที่ 9 มกราคม 2560 
คู่สญัญา ผู้ซือ้ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) 

ผู้ขาย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 34 

 

 

บริษัทย่อยของ GEP 
อตัรารับซือ้ไฟฟ้า อตัรารับซือ้ไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง 
ปริมาณในการรับซือ้ไฟฟ้า  EPGE จะรับซือ้พลงังานไฟฟ้าสทุธิในปริมาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและ

สง่เข้าระบบได้จริง ซึ ่งผลิตพลงังานสงูสดุถึงร้อยละ 105 ของปริมาณ
พลงังานสทุธิที่คาดว่าจะผลิตได้ตามสญัญา 

 หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่โรงไฟฟ้ามินบผูลิตพลงังานสทุธิได้เกินร้อยละ 105 
ของปริมาณพลงังานสทุธิที ่คาดว่าจะผลิตได้ตามสญัญา EPGE จะรับ
พลงังานสทุธิสว่นเกินดงักลา่วเข้าระบบทัง้หมด โดยมิต้องจ่ายช าระค่า
ไฟฟ้าสว่นเกินดงักลา่ว  

ระยะเวลารับซือ้ 30 ปี นบัจากวนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ูเฟส 1 
 

สรุปเง่ือนไขส าคญัของสญัญาระหวา่งผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ฉบบัวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 
 

คูส่ญัญา ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A :  Planet Energy Holdings PTE.LTD. (PEH) 
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ B :  Noble Planet PTE.LTD. (NP) 
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ C :  บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (VTE) 
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ D :  บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P) 
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ E :  บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (QTCGP) 
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ F :  บริษัทอื่นในอนาคต โดยผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ/หรือ B จะเป็นผู้จ าหนา่ย          

หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่นี ้
ข้อก าหนดตา่ง ๆ  ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B สามารถโอนหุ้นออกได้จ านวน ร้อยละ 20.00 ของหุ้นท่ีออกและ

ช าระแล้วของ GEP ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ F ได้ 
 ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถโอนหุ้นให้กับบริษัทในกลุ่มและ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของ

ตนเองได้ 
 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ต้องไมท่ าการโอนหุ้นบางสว่นท่ีตนถืออยูอ่อกให้แก่บคุคลภายนอก 
 ผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มต้องไม่โอนหุ้นให้กับบุคคลภายนอกที่ท าธุรกิจแข่งขันกับ GEP-

Myanmar ผู้ที่กระท าผิดกฎหมาย ไม่ซื่อสตัย์ ไม่มีจริยธรรม หรือขาดซึ่งสภาพคล่อง
ทางการเงิน 

 ตัง้แต่ลงนามในสญัญาจนสิน้สดุระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่โครงการโรงไฟฟ้ามินบ ู
COD ครบทัง้ 4 เฟส (Lock Up Period): 
o ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B ต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 33  
o หากผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B ท าการโอนหุ้นทัง้หมดที่ถืออยูใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ C แล้ว 

นายศภุศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ นายออง ทีฮา ยงัต้องเป็นผู้มีอ านาจควบคมุผู้ ถือ
หุ้นกลุม่ A และ B  และถือหุ้นรวมกนัใน VTE ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 และ ผู้ ถือหุ้น
กลุม่ C ต้องมีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 40 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 35 

 

 

 หากผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดต้องการท่ีจะขายหุ้นทัง้หมดที่ตนถืออยูอ่อก ต้องท าการแจ้งให้ผู้ ถือ
หุ้นอื่น ๆ ทราบและให้สิทธิในการซือ้หุ้ นจ านวนดังกล่าวแก่ผู้ ถือหุ้นใน GEP ก่อน 
(Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 60 วนั หากพ้นก าหนดดงักลา่ว จึงสามารถ
น าหุ้นออกขายแก่บคุคลภายนอกได้ 

 ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลา Lock Up Period แล้ว หากผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B 
ต้องการจะขายหุ้นท้งหมดที่ถืออยูแ่ล้ว แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นในกลุม่แจ้งความประสงค์ในการ
ซือ้หุ้นดงักล่าว และ ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A และ B จะน าหุ้นออกขายแก่บุคคลภายนอก 
ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ ใน GEP มีสิทธิจะขายให้กบับคุคลภายนอกนัน้ ๆ ที่ราคาและ
เง่ือนไขเดียวกนักบัที่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B ได้รับ โดยบคุคลภายนอกดงักลา่วต้องรับ
ซือ้หุ้นทัง้หมดที่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ตา่ง ๆ ประสงค์จะขาย (Tag Along Right) 

คณะกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B จะน าเสนอผู้แทนเป็นกรรมการใน GEP จ านวนรวมกนัเทา่กบั 3 
ทา่น 

 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ C D E และ F จะน าเสนอผู้แทนเป็นกรรมการใน GEP จ านวน 1 ท่าน 2 
ทา่น 1 ทา่น และ 2 ทา่น ตามล าดบั 

 นายออง ทีฮา จะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ A หรือ 
B เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 ปี ภายหลงัจากครบก าหนด Lock Up Period 

 นายชาล ีสขุสวสัดิ์ และ/หรือนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ คนใดคนหนึ่งจะต้องด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทตลอดระยะเวลานบัตัง้แตว่นัท่ีโอนหุ้นภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นของ 
ECF-P จนกระทัง่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ระหว่างวนัที่สิน้สดุระยะเวลา Lock Up 
Period หรือวันที่ ECF-P และ/หรือบริษัทร่วมได้จ าหน่ายหุ้ นทัง้หมดให้กับ
บคุคลภายนอกตามเง่ือนไขของสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นฉบบันี ้

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ประกอบด้วย: 
 กรรมการกลุม่ที่ 1) กรรมการผู้ เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ A B หรือ C จ านวน 1 ทา่น  

ลงนามร่วมกบั  
 กรรมการกลุม่ที่ 2) กรรมการผู้ เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ D E หรือ F จ านวน 1 ทา่น  

พร้อมประทบัตราส าคญับริษัท 
ทัง้นี ้หาก ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ B ยงัมิได้มีการโอนหุ้นออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ F จะไม่นบั
กรรมการจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ F เข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

มติอนมุตัิทีต้่องได้รับความ
เห็นชอบแบบพิเศษ  
(Reserved Matters) 

มติที่ขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้ต้องไมม่ีกรรมการจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ใด
คดัค้าน จึงจะถือเป็นมติที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ: 
 การเพิ่มและลดทุน ของ GEP และ/หรือ GEP-Myanmar นอกเหนือจากที่ระบใุน

ประมาณการต้นทนุการด าเนินโครงการ (Project Cost) 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลของ GEP 

นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
งบคา่ใช้จ่ายและเงินส ารองแล้ว 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 36 

 

 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลของ GEP-
Myanmar นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไร
สทุธิหลงัหกังบคา่ใช้จ่าย เงินส ารอง และ Mandatory Prepayment แล้ว 

 การลงทนุในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
 การขายหรือโอนหุ้นใน GEP-Myanmar  
 การควบรวมกิจการ ของ GEP หรือ GEP-Myanmar 
 การเลกิกิจการ ของ GEP หรือ GEP-Myanmar 
 การกู้ยืมเงิน นอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการฯ 

มติที่ขออนุมตัิต่อที่ประชุมคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้ต้องไม่มีการคดัค้านจากกรรมการ
จากผู้ ถือหุ้นกลุม่ C หรือ กรรมการจากผู้ ถือหุ้นสองกลุม่ จึงจะถือเป็นมติที่ได้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุ: 
 งบประมาณประจ าปีของ GEP หรือ GEP-Myanmar 
 การท าธุรกรรมใด ๆ โดย GEP หรือ GEP-Myanmar ที่มีมลูคา่มากกวา่ 50 ล้านบาท

ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีหรือแผนการลงทนุที่ได้รับการ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการ 

 การกู้ ยืมเงิน (นอกเหนือจากการใช้ในการพฒันาโครงการ) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 
ล้านบาท 

 การก่อหลกัประกนัเหนือทรัพย์สินของ GEP หรือ GEP-Myanmar นอกเหนือจากที่
ก าหนดในสญัญาสนิเช่ือ สญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง หรือสญัญาสนิเช่ือที่เก่ียวข้องกบั
โครงการ 

 การท ารายการระหวา่งกนัระหวา่ง GEP หรือ GEP-Myanmar กบั ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใด ๆ 
ยกเว้นกรณีการแก้ไขที่ไมเ่ป็นสาระส าคญัในสญัญาใด ๆ ที่มีอยูแ่ล้วในปัจจบุนั 

 การลดหนี ้ยกเว้นเป็นการลดหนีเ้พื่อประโยชน์แก่หนว่ยงานภาครัฐใด ๆ 
 การประนีประนอมข้อพิพาททางกฏหมายใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท 

ยกเว้นเป็นการประนีประนอมเพื่อประโยชน์แก่หนว่ยงานภาครัฐใด ๆ 
มติที่ขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้ต้องไมม่ีการคดัค้านจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ C หรือ 
ผู้ ถือหุ้นรวมกนัสองกลุม่ จึงจะถือเป็นมติที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ: 
 การแก้ไขหนังสือส าคัญของบริษัท / การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และ/หรือ 

หนงัสอืบริคณห์สนธิ 
 การเลกิกิจการ/ การเพิ่มทนุ/ การออกหุ้นใหม/่ การลดทนุ/ การควบรวมกิจการ/ การ

แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
 การเข้าท าสญัญาใด ๆ ท่ีมีมลูคา่มากกวา่ทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 การกู้ยืมเงิน (นอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพฒันาโครงการ) ที่มีมลูค่า

มากกวา่ทนุจดทะเบียนของบริษัท 

การปฏิบตัิหากไมส่ามารถ หากไมส่ามารถผา่นมติในเร่ือง Reserved Matters ได้จากการประชมุ 2 ครัง้ติดตอ่กนัได้: 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 37 

 

 

อนมุตัิมตติา่ง ๆ ที่เป็น 
Reserved Matters ได้ 
(Deadlock) 

 ด าเนินการจดัประชุมระหว่างผู้บริหารระดบัสงูของแต่ละกลุม่ผู้ ถือหุ้นเพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกนัภายใน 14 วนั 

หากไมส่ามารถหาข้อสรุปได้ในที่ประชุมผู้บริหารระดบัสงูข้างต้นได้ ผู้ ถือหุ้นกลุม่ A และ/
หรือ B ซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ที่คดัค้าน โดยราคาจะถกูก าหนดโดยที่ปรึกษาทางการ
เงินท่ีอยูใ่นรายช่ือที่ก าหนดที่ทัง้ 2 ฝ่ายแตง่ตัง้ร่วมกนั 

ข้อก าหนดห้ามท าการแขง่ขนั
ในประเทศเมียนมาร์ (Non-
competition in Myanmar)1/ 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถด าเนินธุรกิจอื่นได้ยกเว้นธุรกิจด้านพลงังาน 
 ธุรกิจที่ไมใ่ช่โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์  

o ผู้ ถือหุ้นกลุม่ D E และ F ตกลงที่จะไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทที่
ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในเมียนมาร์ในช่วง Lock Up Period ยกเว้นได้ท าการ
น าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม A B และ C ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ในบริษัท
ดงักลา่ว 

 ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
o ผู้ ถือหุ้นกลุม่ D E และ F ตกลงที่จะไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 และ/หรือต้อง

ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศเมียนมาร์ในช่วง Lock Up Period ยกเว้นได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นกลุม่ A B และ  C เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การยกเลกิข้อตกลง ข้อตกลงนีส้ามารถยกเลกิได้เมื่อผู้ ถือหุ้นตกลงร่วมกนัท่ีจะยกเลกิ 
กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั กฎหมายแหง่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 38 

 

 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
 

1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. เฟอร์นิเจอร์ 1,249.56 91.99 1,273.72 91.47 1,332.31 90.10 
2. กระดาษปิดผิว  65.15 4.80 65.90 4.73 73.54 4.97 
3. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 19.39 1.43 15.84 1.14 22.68 1.53 
4. ร้านค้าปลกี - - 15.31 1.10 16.09 1.09 
รายได้จากการขาย - สุทธิ 1,334.10 98.22 1,370.78 98.44 1,444.62 97.70 
รายได้อื่น ๆ1/ 24.20 1.78 21.71 1.56 34.06 2.30 
รายได้รวม 1,358.30 100.00 1,392.49 100.00 1,478.68 100.00 

หมายเหตุ :  1/ รายได้อ่ืน ๆ  ได้แก่ ก าไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบีย้รับ ก าไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน รายได้อ่ืน (ได้แก่ ค่าบริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ขายเศษวสัด ุ/ รายได้จากการชดเชยการส่งออก / ส่วนลดรับ / 
อ่ืนๆ) 

 

2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. จ าหนา่ยภายในประเทศ  546.40 40.96 594.36 43.36 689.81 47.75 
2. จ าหนา่ยตา่งประเทศ 787.70 59.04 776.42 56.64 754.81 52.25 
รายได้จากการขาย - สุทธิ 1,334.10 100.00 1,370.78 100.00 1,444.62 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ

จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่สัง่ซือ้จาก
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และใ ห้บริ ก า รต ัดแผ่น ปิดขอบไ ม้  (พีวีซี )  เพื ่อ ใ ช้ เ ป็นว ัตถ ุดิบ ในการผลิต
เฟอร์นิ เจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงล าดับตามการ
เร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเร่ิมแรกบริษัทได้เปิดการด าเนินธุรกิจในสว่นของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพารา ซึ่ง
ในสว่นเพื่อกระบวนการผลิตจะเป็นการน าท่อนไม้ยางพารามาอบแห้งและแปรรูปเป็นไม้ยางพาราแผ่นพร้อมใช้เป็น
วตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยางพาราแผ่นจะถกูสง่ต่อเข้าสูก่ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท 
และในบางส่วนจะเป็นการจ าหน่ายให้กับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และบุคคลภายนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์นิเจ อร์ไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งเป็นสว่นที่สามารถสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจเป็นรายได้หลกัให้แก่บริษัทนัน้  ในสว่นวตัถดุิบที่ใช้
ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จะเป็นการสั่งซือ้จากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เ กี่ยวโยงกันทัง้หมด  โดยไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดที่สัง่ซือ้เข้ามา จะถกูน ามาปิดผิวด้วยกระดาษปิดผิว ซึ่งกระดาษปิดผิวที่ใช้ในกระบวนการผลิตทัง้หมด 
ทางบริษัทจะเป็นผู้ผลิตขึน้เองซึ่งสว่นใหญ่จะถกูน ามาใช้ในการผลิตภายในบริษัท และมีบางสว่นที่จ าหน่ายให้กบั
บุคคลภายนอก  เมื ่อ ไ ด้ ไ ม้ปา ร์ติ เ คิลบอ ร์ด ปิดผิวพ ร้อมใ ช้ ง านแ ล้วจะถูกส่งต่อ เ ข้ าสู่ก ระบวนการผลิต
เฟอร์นิ เ จอ ร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดต่อไป นอกจากนี ้ในส่วนของการประกอบธุรกิจบริษัทยงัมีสว่นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองและ
บางส่วนน าเข้าจากต่างประเทศเพื่อจ าหน่ายภายในโชว์รูม ELEGA ของบริษัทรวม 18 แห่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ในขณะนีด้้วย  

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ์ มีดงันี ้
 
1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง 

ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคณุภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคียงกบัไม้สกั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ
น ามาย้อมสีได้ เนือ้ไม้ง่ายต่อการตกแต่ง น า้หนกัเบา ทัง้มีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเ จอร์
ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบด้านคณุสมบตัิอนัโดดเด่นหลายประการเช่นนี ้ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จกั และนิยมใช้แพร่หลาย  
ทัว่โลก ในเวลาอนัรวดเร็ว ในช่ือของ “ไม้สกัขาว (White Teak )” โดยไม้ยางพาราที่น ามาใช้ในอตุสาหกรรมไม้ในปัจจุบนันี ้
สว่นมากมาจากสวนยางพาราในลกัษณะของไม้ปลกูขึน้มาใหมไ่มไ่ด้เป็นลกัษณะของไม้ที่ขึน้เองตามธรรมชาติ โดยไม้ที่จะ
ถูกน ามาใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอายุมาก ให้ผลผลิตน า้ยางต ่า ไม่คุ้ มค่าทางเศรษฐกิจ  ในการกรีดเอา
น า้ยางอีกต่อไป จึงจ าเป็นต้องโค่นออก แล้วปลกูทดแทนใหม่ ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรท า
สวนยางพารา ตามระเบียบของส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะต้องยื่นขออนญุาต
ตดัโค่นและได้รับการอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรืออาจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปลกูนาน
เช่นกนั ก่อนจะตดัและน ามาเข้ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการน าไม้ทอ่นซุงยางพาราเข้าโรงเลือ่ยเพื่อเลือ่ยให้เป็นชิน้
ตามขนาดที่ ต้องการแล้วน าไปอัดน า้ยาถนอมเนือ้ไม้ที่ใ ช้ในลักษณะของสารละลายน า้  ท าให้มีน า้ในเนือ้ไม้มาก 
จึงจ าเป็นต้องปรับความชืน้ในเนือ้ไม้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ ด้วยการอบเพื่อให้ไม้คง รูป ไม่เกิด
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ปัญหาการยืดหรือหดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปัญหาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้ 
(Splitting) การบิดงอ (Warping) ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การลดความชืน้ในเนือ้ไม้  ยงัช่วยลด
โอกาสในการเจริญเติบโตของเชือ้รา ด ังนัน้ไม้ยางพาราแปรรูปจะต้องมีระด ับความชืน้ที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานจึงจะสามารถน าไปผลติเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ 

ไม้ยางพาราแปรรูปเป็นวตัถดุิบส าคญัที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการ
ผลติในการแปรรูปไม้อยา่งครบวงจร ก่อนจะปอ้นเข้าสูก่ระบวนการผลติเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราตอ่ไป  

เร่ิมต้นจากการรับซือ้ไม้ยางพาราท่อน เพื่อน ามาแปรรูปโดยการเลื่อยก่อนน าไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวาง
แผนการรับซือ้ไม้ยางพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราที่อาจจะเกิดขึน้ได้ ซึ่งปัญหา
ดงักลา่วจะสง่ผลตอ่ปัญหาการติดขดัในกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นล าดบัตอ่ไป 

ในกระบวนการผลติไม้ยางพาราแปรรูปนัน้ มีกระบวนการซบัซ้อนซึ่งต้องอาศยัประสบการณ์ และทกัษะใน
การผลติเป็นอยา่งดี โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตัง้แตก่ระบวนการเลือ่ยเพื่อแปรรูปไม้ซุง กระบวนการอดัน า้ยาเพื่อ
ปอ้งกนัมอดและปลวก ด้วยถงัอดัน า้ยาความดนัสงู (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้แล้ว ยงัต้อง
อาศยัความช านาญของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราดงักลา่ว ตัง้แต่กระบวนการเลื่อยซอยไม้ที่แตกต่าง
จากการเลือ่ยไม้ทอ่นตรงทัว่ไป เนื่องจากทอ่นไม้ยางพารามีรูปร่างไมแ่นน่อน มกัมีความโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตา
และต าหนิบนทอ่นไม้มาก จึงยงัไมส่ามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการตดัซอยไม้โดยอตัโนมตัิได้ปัจจบุนั  

ไม้ยางพาราแปรรูปท่ีได้จากกระบวนการผลติโดยสว่นใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 95 จะถกูน าสง่
เข้าสูก่ระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และบางสว่นจะถกูสง่ขายให้กบับคุคลทัว่ไป รวมถึงลกูค้าที่เป็น
กลุม่โรงงานขนาดเลก็ที่เป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราตอ่ไป 

 
ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรูป 

 
 

2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไม้ยางพารา

ซึง่เป็นไม้จริง โดยมีวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติคือ ไม้ยางพาราและไม้ประกอบอื่น ๆ คิดเป็นสว่นประกอบประมาณร้อยละ 
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35 ของโครงสร้างต้นทนุการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยสดัส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไม้ยางพารา 
ในท้องตลาดด้วย 

ด้วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้อมสี และตกแต่งได้ง่าย คุณสมบัติเหมาะกับ
การใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้งานภายนอกอาคาร เฟอร์นิ เจอ ร์ไ ม้ยางพาราจึง เ ป็นที่
นิยม ในผู้ที่ช่ืนชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความคงทน แข็งแรง หรือกลุ่มผู้ ที ่มีที ่อยู่อาศัยในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจ
ก่อให้เกิดความร้อนหรือความชืน้สงู และเมื่อเทียบกบัเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจะ
มีราคาสงูกวา่ เนื่องจากราคาวตัถดุิบ ความนิยมในการใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้จริง ดงันัน้กระแสความนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราจึงกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มผู้ นิยม ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้ บริโภคส่วนใหญ่  ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ดงักลา่ว
ค านึงถึงความเหมาะสมของคณุสมบตัิการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ความสวยงาม และยงัไม่มีผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่มี
คณุสมบตัิการใช้งานทดแทนกนัได้อยา่งเหมาะสม 

ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทจะแบง่ออกเป็นสนิค้าทัง้หมด 3 หมวด ดงันี ้

หมวดสินค้าที่ ประเภทผลิตภณัฑ์ 

1 ชดุโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table) 

2 ชดุโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) 

3 ชดุห้องนอน (Bedroom) 

 
ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  

 
ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set) 
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ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set) (ต่อ) 
 

 
 

ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) 
 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 43 

 

 

ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) (ต่อ) 

 
ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bedroom) 

 

 
 

สนิค้าในกลุม่เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทางบริษัทจะผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าโดยแบง่ออกได้ดงันี  ้
1. การผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ โดยลกูค้าหลกัคือ ผู้จ าหนา่ย

เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น 
2. การผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในประเทศ โดยใช้ตราสนิค้าของบริษัทคือ “Leaf” เพื่อวางจ าหนา่ยภายใน

โฮม โปร (Home Pro) 
3. การจ าหนา่ยผา่นโชว์รูมบนพืน้ท่ีเช่าภายในอินเดก็ซ์ ลฟีวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home 

Pro) รวม 18 สาขา ภายใต้ช่ือตราสนิค้าของบริษัทคือ “ELEGA” 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 44 

 

 

3. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นเฟอร์นิเจอร์สมยัใหม่ โดยมีวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิล

บอร์ด คิดเป็นสว่นประกอบประมาณร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้นทนุการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด รองลงมาคือ 
กระดาษปิดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้อยละ 10 

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเป็นหลกั โดยจะน าไม้ยางพารา และไม้ประเภทอื่น ๆ 
มาบดให้เป็นชิน้ขนาดเล็ก แล้วน ามาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็นตัวเช่ือม
โครงสร้างของแผน่ปาร์ติเคิล ชัน้บนและชัน้ลา่งจะเป็นชิน้ไม้ละเอียด สว่นชัน้กลางจะเป็นชิน้ไม้หยาบ ท าให้แผ่นปาร์ติเคิล
ไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรือท าลิน้ร่องบนผิวได้ โดยทัว่ไปแผ่นปาร์ติเคิลจะมีความ
กว้างยาว 4 x 8 ฟตุ และมีความหนาตัง้แต ่6 ถึง 35 มิลลเิมตร  

 
ภาพไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด 

 

 
ปาร์ติเคิลบอร์ดนัน้จดัเป็นไม้ที่มีน า้หนกัเบาที่สดุในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึง่ความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็ม

ดีเอฟ และไม้เนือ้แข็งทัว่ไป นอกจากนีต้วัเนือ้ไม้จะมีการขยายตวัได้งา่ยเมือ่โดนความชืน้ อยา่งไรก็ตามปาร์ติเคลิบอร์ดนิยม
น ามาใช้ในงานไม้ที่ใช้ภายในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชืน้สูง และปัจจุบันนิยมน ามาผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีน า้หนกัเบา สามารถประกอบและเคลือ่นย้ายได้ง่าย ราคายอ่มเยา และที่ส าคญัอีกประการหนึ่งคือ 
ปาร์ติเคิลบอร์ดถกูน ามาทดแทนการผลติเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนือ้แข็งจากธรรมชาติซึ่งถกูตดัโค่นจากไม้ในป่าซึ่งไม่เป็นการ
ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนัน้วัตถุดิบประเภทไม้เนือ้แข็งในปัจจุบัน  จึง เ ป็นวัตถุดิบที่หา ได้ยาก
มากขึน้ในปัจจบุนั  

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่จะ
ผ่านการท างานของเคร่ืองจักร ประกอบกับไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีน า้หนกัเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สัน้ ใช้
ชัว่โมงแรงงานน้อยกวา่ เมื่อเทียบกบัการผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้เนือ้แข็ง ซึง่ทัง้หมดที่กลา่วมาสง่ผลให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีต้นทนุการผลติที่ต ่ากวา่ ซึง่เป็นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทนุท่ีส าคญั  

โดยหากจะเปรียบเทียบกนัในสว่นกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนือ้แข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อดัน า้ยา อบ ตดั ประกอบ ขดั ลงสี และเคลือบไม้ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็น
จ านวนมาก เพื่อให้ได้งานที่มีความปราณีตและต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละขัน้ตอนการผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มก าลงัการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยการเพิ่มเคร่ืองจักรที่มีความทันสมัยในรูปแบบเคร่ืองจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi - 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 45 

 

 

Automatic Machine) ในการผลติเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้มากขึน้
กวา่เดิม  

ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้าทัง้หมด 7 หมวด โดยในแต่ละ
หมวด จะมีรุ่นของสนิค้าแบง่ออกได้ ดงันี ้

 

หมวดสินค้าที่ ประเภทผลิตภณัฑ์ 
1. ชัน้วางของเอนกประสงค์ 
2. ตู้ เอนกประสงค์ / ตู้ โชว์ 
3. ตู้ เสือ้ผ้า 
4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท างาน 
5. ชัน้วางทีวี 
6. ตู้ส าหรับใสร่องเท้า 
7. โต๊ะเคร่ืองแปง้ เตียง 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด 
 

 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด (ต่อ) 

 
สนิค้าในกลุม่เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ทางบริษัทจะผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าโดยแบง่ออกได้ดงันี  ้
1. การผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ โดยลกูค้าหลกัคือ ผู้จ าหนา่ย

เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น 
2. การผลิตและจ าหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัทคือ “Fur Direct” “Leaf” “a7” 

“Hasta” เพื่อวางจ าหนา่ยภายใน บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และไทวสัด ุ
(Thai wasadu) ตามล าดบั 

3. การผลิตและจ าหน่ายภายในโชว์รูม “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธ์ิลาย
การ์ตนูจากดิสนีย์ 

 
4. เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านโชว์รูม 

บริษัทด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์อย่างครบวงจร โดยบริษัทเองมีตราสินค้าที่ใช้
ในการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ผา่นทางโชว์รูมที่เป็นพืน้ที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร 
(Home Pro) ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีพืน้ท่ีเช่าภายใน อินเด็กซ์ ลฟีวิ่ง มอลล์ และ โฮมโปร เพื่อใช้เป็นโชว์รูม
ทัง้หมดรวม 18 สาขา ใช้ช่ือตราสนิค้าที่จ าหนา่ยวา่ “ELEGA” โดยผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านทางโชว์รูม จะเป็น
สนิค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ผลติโดยบริษัท และเฟอร์นิเจอร์ที่สว่นใหญ่เป็นไม้จริงมีทัง้สว่นท่ีซือ้มาเพื่อจ าหน่าย
จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าแบง่ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1.  ผลติภณัฑ์ชดุโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set)  
2.  ผลติภณัฑ์ชดุโต๊ะรับแขก (Living Room) 
3.  ผลติภณัฑ์ชดุห้องนอน (Bed Room) 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 47 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายภายในโชว์รูมจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็ นผู้ ผลิตเอง ได้แก่  กลุ่ม
ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา นอกจากนีย้งัมีเฟอร์นิเจอร์ที่ซือ้มาเพื่อจ าหน่ายจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย
เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายในโชว์รูมโดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้จริง แบ่งออกเป็นสดัส่วนของสินค้าที่ทาง
บริษัทเป็นผู้ผลติเอง และสดัสว่นสนิค้าที่ซือ้มาเพื่อจ าหนา่ยโดยประมาณร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ตามล าดบั 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าหน่ายภายในโชว์รูม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 บริษัทได้เปิดตวัโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้
ลิขสิทธ์ิลายการ์ตูนดิสนีย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายภายในโชว์รูมทางบริษัทเป็นผู้ ผลิตเองทัง้สิน้ สินค้าที่จ าหน่าย
ครอบคลมุตัง้แตผ่ลติภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. ผลติภณัฑ์ชดุห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชดุเตียง ตู้ เสือ้ผ้า ตู้ ข้างเตียง 
2. ผลติภณัฑ์โซฟานัง่เลน่ 
3. ผลติภณัฑ์ตู้ เอนกประสงค์ 
4. ผลติภณัฑ์ของใช้ทัว่ไป อาทิ ท่ีแขวนเสือ้ ชัน้ติดผนงั กระจก เป็นต้น  
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าหน่ายภายในโชว์รูม FINNA HOUSE 
 

 
 

 
      

5. กระดาษปิดผิว  
บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิว ส าหรับใช้ในการปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่ อเพิ่มความ

สวยงามและพร้อมส าหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วสัดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถ
ดีไซน์ลวดลายได้ตามต้องการ เช่น การดีไซน์ให้มีลวดลายเหมือนไม้จริงซึ่งสามารถท าได้สวยงามและเสมือนจริง และ
ลวดลายการ์ตนู ลายกราฟฟิก ตามแบบที่สามารถก าหนดได้ ซึง่กระดาษปิดผิวลวดลายเหมือนไม้จริงเหมาะกบัการผลิตไม้
ในกลุม่ไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งถึงแม้จะมีข้อเสียในการทนทานต่อความชืน้ได้น้อย แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติการใช้งานบาง
ประเภทที่ไม่ต้องการความคงทนเป็นหลกั ท าให้กระดาษปิดผิวได้รับความนิยม ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซบัซ้อน 
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และมีต้นทนุการผลิตที่ต ่า ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดสามารถก าหนดราคาขายที่ได้เปรียบกว่าเมื่อ
เทียบกับเฟอร์นิเจอร์ ไม้จริงทัว่ไป 

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสัง่ซือ้จากผู้ผลติทัง้หมด จะต้องน ามาผ่านกระบวนการปิดผิวภายในโรงงาน ของ
บริษัททัง้นีเ้พื่อช่วยลดต้นทนุในการผลติ เมื่อเทียบกบัการสัง่ซือ้กระดาษปิดผิวจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใช้งานภายใน
กระบวนการผลิตของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจ าหน่ายให้กับบุคคลภายนอกเอง
โดยตรง และบางสว่นเป็นการจ าหนา่ยผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ 
จ ากดั ( V V – Décor) ที่บริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.95 ของทนุจดทะเบียนใน
บริษัทดังกล่าว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ V V – Décor คือ การเป็นผู้
จ าหน่ายกระดาษปิดผิว (Trading) ให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท โดยสดัส่วนการ
จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบับคุคลภายนอก ปัจจุบันคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
40 ของปริมาณกระดาษปิดผิวที่ผลติได้ทัง้หมด 

 
ตัวอย่างกระดาษปิดผิวท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย 

 

 
 

ทัง้นี ้ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ตามที่ได้กลา่วมาทัง้หมด จะเป็นการด าเนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 99.95 ซึง่ทัง้สองบริษัทดงักลา่ว มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด 

 
ธุรกิจร้านค้าปลีก 
บริษัทได้ด าเนินการจัดตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“บริษัทย่อย” 

หรือ “ECFH”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นเร่ิมต้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 
2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 75.00 โดยบริษัทย่อยดงักลา่ว ได้ถกูจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2558 โดยประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holdings Company) รวมถึงการเข้าเป็นผู้ลงทนุใน
ธุรกิจร้านค้าปลกี เร่ิมแรกบริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
10,000 หุ้น (หนึง่หมื่นหุ้น) มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) โดยตอ่มาได้เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วจาก
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เดิม 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย
มีรายละเอียดของรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงันี ้

 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น จ านวนหุ้น 

1 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  75% 75,000  

2 นางศิริลกัษณ์ นกัเจริญ  15% 15,000  

3 นางสาวนภาภรณ์ ศภุวงศ์  10% 10,000  

  รวมทัง้หมด  100% 100,000  
 

 

ปัจจุบนับริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“ECFH”) มีธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการ คือ ธุรกิจร้านค้า
ปลีก Can Do โดยร้านค้าปลีก Can Do มี ต้นก า เนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น  ซึ่ งทาง  ECFH ไ ด้ด า เนินการติดต่อ
เพื่อขอซื อ้แฟรนไชส์มาจากญ่ีปุ่ น เพื่อน าเข้ามาเปิดด าเนินธุรกิจในรูปแบบร้าน 100 เยน ในประเทศไทย ที่จ าหน่ายสินค้า
ราคาเดียวทัง้ร้านในราคา 60 บาท 

รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน าเข้าสินค้าคณุภาพดี ภายใต้แบรนด์ญ่ีปุ่ น ขายสินค้าทัง้
ร้านในราคา 60 บาท โดยมีสินค้าให้เลือกซือ้นบัหมื่นรายการ ครอบคลมุตัง้แต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อความงาม 
ภาชนะบรรจุอาหาร อปุกรณ์ท าความสะอาด อปุกรณ์เคร่ืองเขียน งานฝีมือ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กลอ่ง ตระกร้าใสข่อง 
สนิค้าเทศกาล ฯลฯ  

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ครอบคลมุตัง้แตก่ลุม่วยัรุ่น นกัศกึษา แมบ้่าน พอ่บ้าน วยัท างาน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 Can Do มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 4 สาขา ได้แก่  
1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ ขนาดพืน้ท่ี 175 ตรม. 
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพืน้ท่ี 120 ตรม. 
3. เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพืน้ท่ี 130 ตรม. 
4. สาขาโฮมโปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพืน้ท่ี 140 ตรม. 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายภายในร้าน Can Do 
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ธุรกิจพลังงานทดแทน 
 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
ปัจจบุนั บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอน

เนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึง่ ECF-P ได้เข้าลงทนุใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 33.37 
ปัจจบุนั SAFE ได้เข้าลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”)  

ปัจจบุนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PWGE ร้อยละ 99.99 โดย PWGE ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังาน
ชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส โดยใช้ชีวมวลจากต้นยางพารา เป็น
เชือ้เพลิงในการผลิต โดยจะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน ของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐในรูปแบบการ
รับซือ้ไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) โดยโรงไฟฟ้า PWGE ได้เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตัง้แต่วนัที่ 27 
มิถนุายน 2560 เป็นต้นมา  

PWGE ด าเนินธุรกิจด้วยวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ที่จะสร้างสรรค์พลงังานสเีขียว ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
พร้อมกบัการพฒันาการปลกูป่าเพื่อเศรษฐกิจสเีขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World 

โรงไฟฟา้ PWGE ตัง้อยูบ่นท าเลที่ดิน ติดถนนใหญ่ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเส้นทางหลวงหมายเลข 
4057 และที่ดินอีกด้านติดแมน่ า้สไุหงโกลก ขนาดแมน่ า้กว้าง 30 เมตร ท าให้มีน า้ใช้ตลอดทัง้ปี โดยด้านหน้าที่ดิน เป็นเนิน
เขาสงู ซึง่ที่ดินมีความสงูกวา่ถนนประมาณ 3 เมตร ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากปัญหาน า้ทว่มได้ดี  

นอกจากนีย้งัเป็นท าเลที่ตัง้อยู่ใกล้กบัแหลง่วตัถดุิบเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิต ภายในรัศมีรอบใน 
30 กิโลเมตร รอบกลาง 60 กิโลเมตร และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท าเลที่ตัง้ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านวตัถดุิบใน
อนาคต โดยอยู่ห่างจากรัฐกลนัตัน ประเทศมาเลเซีย เพียง 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ตัง้ของโรงเลื่อยและโรงสบัไม้ 
(woodchips) อยูเ่ป็นจ านวนมาก โรงเลือ่ยที่ตัง้อยูบ่ริเวณชายแดน ประเทศมาเลซีย มีจ านวนมากกวา่ 30 โรง สว่นใหญ่จะ
ผลิตและส่งไม้แปรรูปให้ตลาดภายในประเทศไทย ผ่านทางชายแดนสุไหงโกลก ซึ่งท าเลที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าช่วยท าให้
ได้เปรียบด้านคา่ขนสง่ และ ลดความเสีย่งในกรณีที่คา่น า้มนัเพิ่มขึน้ในอนาคต 

ที่ตัง้โรงงานยงัอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านไม้ขาว ซึ่งมีประชากรคนไทยที่นบัถือศาสนาพุทธ อาศยัอยู่เป็น
จ านวนกวา่ 320 ครัวเรือน ซึง่อ าเภอแว้ง ไมม่ีความเสีย่งเร่ืองการก่อการร้าย จดัเป็นพืน้ท่ีปลอดภยักวา่พืน้ท่ีอื่น  
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ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล PWGE 

 

  
เทคโนโลยีการผลติไฟฟา้ 

อุปกรณ์ เทคโนโลย/ีผู้ผลิต ประเภท 

Combustion chamber เยอรมนี / จีน ห้องเผาไหม้ชนิดใช้ตะกรับแบบขัน้บนัได และมีห้องเผา
ไหม้เพิ่มเติมด้านหลงั 

Boiler เยอรมนี / จีน ชนิดทอ่น า้มี Drum 1 ชดุ มีทอ่น า้เป็นผนงัส าหรับรับความ
ร้อนและน า้หมนุเวียนแบบธรรมชาติ 

Steam Turbine เชคโกสโลวาเกีย / จีน กงัหนัไอน า้แบบอิมพลัส์มใีบพดั 9 ชดุและไอน า้กลัน่ตวั
ทัง้หมด พร้อมด้วยเกียร์ทดรอบ 

Generator สวิตเซอร์แลนด์ / จีน เคร่ืองก าเนดิกระแสไฟฟา้แบบ ซนิโครนสั ชนิดปิดหมด มี
การระบายความร้อนด้วยอากาศ และแลกเปลีย่นความ
ร้อนด้วยน า้การก าเนิดสนามแมเ่หลก็เป็นแบบหมนุและไม่
ต้องมีแปลงถ่าน 
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ที่มา : http://biological-energy.blogspot.com/2014/03/biomass-2-1.html 
 
แหลง่วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ 
จากข้อมลูสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2559 จากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ข้อมลูว่า ใน

พืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส มีเนือ้ที่ยืนต้นไม้ยางพาราจ านวน 991,352 ไร่ 
ทาง PWGE จึงได้ค านวณปริมาณไม้ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของปริมาณไม้ที่จะใช้เป็นเชือ้เพลิงชีว

มวลส าหรับโรงไฟฟา้ PWGE ดงันี ้
 
เนือ้ที่ยืนต้นไม้ยางพารา  จ านวน 991,352 ไร่ 
จะได้พืน้ท่ีโคน่ส าหรับอายตุ้นยาง 20 ปี  49,568 ไร่ตอ่ปี 
ได้ปริมาณไม้ฟืนน เท่ากับ 49,568 ไร่ต่อปี x 
ปริมาณไม้ฟืน 21.9 ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่  

1,085,539 ลกูบาศก์เมตร 

ไม้ฟืน 1 ตนั มีปริมาตร 1.3 ลกูบาศก์เมตร เทา่กบั 835,030 ตนัตอ่ปี หรือ 
69,586 ตนัตอ่เดือน 

โรงไฟฟ้า PWGE มีความต้องการใช้เชือ้เพลิงชีว
มวลที่ 283 ตนัต่อวนั หรือ ประมาณ 8,490 ตนัต่อ
เดือน 

ดงันัน้ จึงคิดเป็นร้อยละ 12.20 ของปริมาณไม้
ฟืนท่ีได้ทัง้หมด 

 
ซึง่จากการค านวณปริมาณความต้องการเชือ้เพลิงชีวมวลที่ใช้ในการผลิตเมื่อเทียบกบัปริมาณไม้ฟืนที่

ได้ทัง้หมด นบัวา่พอเพียง โดยยงัไมร่วมปลีกไม้ที่มีปริมาณ 495,680 ลกูบาศก์เมตร ซึง่ค านวณจาก 10 ลกูบาศก์เมตร คณู
จ านวน 49,568 ไร่ตอ่ปี หรือเทา่กบั 381,292 ตนัตอ่ปี ด้วย  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนลดการพึ่งพาไม้เชือ้เพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปริมาณไม้ยางพารา
กว่าร้อยละ 50 จะสัง่ซือ้จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผู้จัดจ าหน่ายไม้ที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบั PWGE มาเป็น
ระยะเวลาไมต่ ่ากวา่ 25 ปี  

 
2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”)  

ปัจจุบนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุ้นใน SAFE-B ร้อยละ 99.99 โดย SAFE-B ด าเนินธุรกิจโรงสบัไม้
เพื่อให้ได้ไม้สบั (woodchips) ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน ภายใน
โรงไฟฟา้ PWGE เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ภายใต้พืน้ท่ีภายในอาคารโรงสบัไม้และเก็บเชือ้เพลิง (woodchips) รวมเคร่ือง
สบัไม้ และสายพานล าเลยีง บนขนาดเนือ้ที่รวม 6,480 ตารางเมตร  

ทัง้นีโ้รงสบัไม้ของ SAFE-B มีก าลงัการผลิตติดตัง้เพื่อผลิตไม้สบัเท่ากบั 60 ตนัต่อชัว่โมง โดยมีจ านวน
วนัที่ใช้ในการผลิตไม้สบัเท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน  ปัจจุบันใช้เป็นก าลงัการผลิตส าหรับรองรับการผลิตเชือ้เพลิงให้กับ
โรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัต่อชัว่โมง ทัง้นีใ้นสว่นของก าลงัการผลิตติดตัง้สว่นที่เหลือ จะถกูน าไปใช้เพื่อการผลิต
ไม้สบัส าหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการด าเนินธุรกิจผลิตไม้สบัให้กบับริษัท
ภายนอก ท่ีมีความต้องการในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโรงสบัไม้ตอ่ไป  

ปัจจบุนั SAFE-B เร่ิมเปิดด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่วนัที่ 27 มิถนุายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น
วนัเดียวกบัวนัท่ีเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล PWGE  

เทคโนโลยีการไม้สบั 
 

อุปกรณ์ เทคโนโลย/ีผู้ผลิต ประเภท อธิบายการท างาน 
Chain/Belt 
Convenyer 

จีน / จีน สายพานล าเลยีง
แบบโซ ่

ไม้ซุงขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 12 เซนตเิมตร ยาว 1.2 
เมตร ถกูล าเลยีงขึน้ Convenyer เพื่อสง่ตอ่ไปยงัเคร่ือง
สบัให้เป็นไม้สบัขนาด 3*3 เซนตเิมตร 

เคร่ืองสบัไม้ จีน / จีน ชนิดใบมีดสบั 4 ใบ ท าหน้าที่สบัไม้ซุงให้มีขนาดเลก็ลงขนาด 3*3 
เซนตเิมตร เพื่อสง่เข้าเก็บท่ีถงัเก็บไม้สบั 

Belt 
Convenyer 

จีน / จีน สายพานยาง ล าเลยีงไม้สบัเก็บในถงั Stock ไม้ ก่อนสง่เข้า Boiler 
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อุปกรณ์ เทคโนโลย/ีผู้ผลิต ประเภท อธิบายการท างาน 
Screw  
Convenyer 

จีน / จีน สง่ไม้สบัลงสายพาน ล าเลยีงไม้สบัจากถงัเก็บสง่เข้าสายพานและสง่เข้า 
Boiler 

 
แผนภาพกระบวนการผลิตไม้สับ (woodchips) 

 
ที่มา : https://www.linkedin.com/pulse/production-wood-chips-luciano-r-oliveira/ 

 
ภาพภายในโรงสับไม้ของ SAFE-B 

 
3. บริษัท บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“BINA”)  

ปัจจุบัน SAFE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BINA ร้อยละ 49.00 โดย BINA ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งปัจจุบนั BINA มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
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ภมูิภาครวม 2 ฉบบั แบง่ออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการท่ีอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ขนาด 1.0 เมกะวตัต์ และอ าเภอสงูเมน่ 
จงัหวดัแพร่ ขนาด 1.0 เมกะวตัต์ 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
ส าหรับโครงการแรกที่ อ าเภอลอง ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และโครงการที่สอง ที่อ าเภอสงูเม่น ภายในเดือน
ธันวาคม ของปี 2561 ต่อไป 

 

ภาพภายในโครงการโรงไฟฟ้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ คือ การน าเชือ้เพลงิชีวมวลมาท าการเผาในเตาที่ออกแบบพิเศษเรียกว่า  “เตา

แก๊สซิฟายเออร์“ (Gasifier stove   (โดยมีการควบคมุปริมาณอากาศที่ไหลเข้าภายในเตาให้มีปริมาณน้อยกว่าปกติ เพื่อ
บงัคบัให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า    “การเผาไหม้ไม่สมบรูณ์  “ซึ่งในสภาวะดงักลา่วจะเกิดความร้อนภายในเตาประมาณ 

1100 องศาเซลเซียส และจะเกิดก๊าซขึน้จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ 
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ    8 
2. ก๊าซไนโตรเจน                  ร้อยละ  50 
3. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์   ร้อยละ  20 
4. ก๊าซไฮโดรเจน                   ร้อยละ  20 
5. ก๊าซมีเทน                        ร้อยละ    2 
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ซึ่งก๊าซในล าดบัที่ 3 - 5 มีคณุสมบตัิที่สามารถติดไฟได้ง่ายสามารถน าไปใช้ในการผลิตพลงังานได้
หลากหลายไมว่า่จะเป็น การผลติพลงังานความร้อนโดยการเผาไหม้โดยตรงในห้องเผาไหม้ Burner หรือแม้กระทัง่น าไปใช้
กบัเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal combustion engine) และใช้เป็นต้นก าลงัในการฉดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าการผลิต
ไฟฟา้ (Generator Set)  

เตาผลิตก๊าซเชือ้เพลิง Gasifier แบบ Fixed bed downdraft gasifier สามารถแก้ปัญหาการปนเปือ้น
ของยางเหนียว หรือ Tar ได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้การใช้เทคโนโลยีดงักลา่วจงึมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิร่วม
ของเคร่ืองยนต์เพื่อผลติกระแสไฟฟา้ หรือแม้กระทัง่น ามาใช้ในการอบแห้งผลผลติทางการเกษตร 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

คดัเลอืกขนาดเชือ้เพลงิ ก าจดัความชืน้ให้อยูใ่นระดบั 
ไมเ่กินร้อยละ 20 ด้วยไอร้อน 

เข้าสูก่ระบวนการเผาไหม้เพื่อ
ผลติก๊าซเชือ้เพลงิความร้อน 

ลดอณุหภมูิก๊าซเชือ้เพลงิ
ก่อนเข้าถงักรอง 

ระบบกรองฝุ่ นและน า้มนัดิน
เพื่อปรับคณุภาพให้สะอาด 

กระบวนการจดัสว่นผสม
ระหวา่งอากาศและก๊าซ
ความร้อน Air Mixer 

น าก๊าซความร้อนเข้าสูเ่คร่ืองยนต์
เพื่อจดุระเบิดและสร้างก าลงัให้กบั

เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 

เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 
Power Generator 

กระแสไฟฟ้า 
Electricity 
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แบบจ าลองรูประบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชือ้เพลงิชีวมวล  โดยใช้เทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชั่น 

 
 
Gasifier  เตาแก๊สซิฟายเออร์ เมื่อใสเ่ชือ้เพลงิ อาทิเช่น เศษไม้ ซงัข้าวโพด ฯลฯ เตาจะท าหน้าที่เผาแบบ

ความคมุอากาศเพื่อให้เกิดก๊าซเชือ้เพลงิ 
Cyclone  ไซโคลนออกแบบให้แก๊สเชือ้เพลงิไหลเวียนเป็นวงกลมเพื่อให้เกิดแรงเหวีย่ง ท าให้ฝุ่ นท่ีมีขนาด

ใหญ่กวา่ 10 ไมครอนถกูสลดัหลน่ตกลงสูถ่งัเก็บตามแรงดงึดดูของโลก 
Wet scrubber   ระบบท าความสะอาดก๊าซและลดอณุหภมูิก๊าซเชือ้เพลงิจาก 450 c ลงเหลอื 40 c 
Knock out tank    ถงัแยกน า้และก๊าซออกจากกนัและท าหน้าที่กรองฝุ่ นและน า้มนัดนิ                                
Heat exchanger   เคร่ืองแลกเปลีย่นความร้อน ท าหน้าที่ลดอณุหภมูิก๊าซเชือ้เพลงิจาก 40 c ลงเหลอื 25 c 
Wet Blower     พดัลมดดูก๊าซแบบเปียก   
Moisture collector   ถงัดกัความชืน้  ท าหน้าที่ดดูซบัละอองน า้ที่ยงัปนอยูใ่นก๊าซออก 
Dust collector   ถงัดกัจบัฝุ่ นละอองขนาดใหญ่กวา่ 5 ไมครอนออกก่อนเข้าสูเ่คร่ืองยนต์ 
Storage gas    ถงัส ารองก๊าซเชือ้เพลงิก่อนเข้าเคร่ืองยนต์ 
Engine & Generator  เคร่ืองยนต์และเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้  
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 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 
ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยทางอ้อมในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ECF Tornado 

Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลัง ง านแสงอาทิตย์  โดยขณะนัน้ โ รง ไฟฟ้าดังกล่าว มีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ ที ่
Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“ECFH”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าถือหุ้ นใน ECF 
Tornado ในสดัสว่นร้อยละ 51 ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559  ECFH ได้ตดัสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทนุใน ECF 
Tornado ปัจจุบัน ECF Tornado ไ ด้ เสร็จสิ น้ขัน้ตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้แต่วนัที่ 22 
กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ผา่นมา 

ทัง้นีภ้ายหลงัจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ ากดั (“ECF-P”) ขึน้เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน ECFH จึงสิน้สดุบทบาทการเป็นบริษัทย่อยที่เข้าลงทนุ
ในด้านธุรกิจพลงังาน โดยปัจจุบนัมีเพียงการเป็นผู้ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีก แคน ด ู(Can Do) ในรูปแบบร้านค้าจ าหน่าย
สินค้าราคาเดียวทัง้ร้านเพียงอย่างเดียว  

 
ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF Tornado Energy Godo Kaisha 

 

      
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์ 
ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทนุเพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิต

ไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบ”ู หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูเขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุซือ้หุ้นของโครงการในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าท าการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEP 
จ านวน 51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลูค่าเท่ากบั 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นี ้
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมลูค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตัราหนีส้ินต่อทนุ
เท่ากบั 65 : 35 จึงท าให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ร้อยละ  20 จ านวน 20.22 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ต่อไป 
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ทัง้นีค้าดว่าจะเร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ส าหรับ 50 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี ้จากทัง้หมด 4 เฟส ที่จะเร่ิมทยอยการก่อสร้างไปอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 
ปี หรือภายในปี 2564 นี ้

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน 
GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจใน
การพฒันาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ู

GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั 
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส าคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา 
ก่อสร้าง จดัหาแหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บ ารุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่ง
ตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูเขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่
ที่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนว่ยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ด้วย 
โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลิตไฟฟ้าสงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี  ้

เฟส 1 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 40 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 80 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 120 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 170 MW จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 MW 
โครงการโรงไฟฟ้ามินบ ูตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) 

ประมาณ 150 กิโลเมตร หรือ ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้วยเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง โดยพืน้ที่
โครงการจะตัง้อยู่บนพืน้ที่สิทธิการเช่าเนือ้ที่ประมาณ 836 เอเคอร์ (หรือเทียบเท่ากบั 2,114.48 ไร่) ซึ่งเพียงพอต่อการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบทูัง้ 4 เฟส โดยสิทธิการเช่าของพืน้ที่จะมีระยะเวลาเท่ากบัหรือมากกว่าระยะเวลาของ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพืน้ที่เนือ้ที่เช่า 700 เอเคอร์ จะอยู่ภายใน บริษัท AVA Capital Trading Limited 
(“AVA Capital”) และพืน้ที่ดงักลา่วอยู่ภายใต้การดแูลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 
(MOAI) โดย GEP-Myanmar จะด าเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital สว่นสิทธิการเช่าพืน้ที่เช่าเนือ้ที่ 136 เอเคอร์ จะอยู่
ภายใต้ GEP-Myanmar โดยพืน้ที่ดงักลา่วอยู่ภายใต้การดแูลของ The Ministry of Natural Resources and 
Environment and Conservative (MNREC)  

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลติไฟฟา้ 
โครงการโรงไฟฟ้ามินบเูป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังาน
ไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศยัอปุกรณ์ที่ส าคญัใน
กระบวนการผลิต คือ 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) 
2. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา้ (Inverter) 
3. หม้อแปลงไฟฟา้ (Transformer) 
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4. ระบบอปุกรณ์ส าหรับสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment) 
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้างพาหะน าไฟฟ้า ท าให้เกิดพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 

(DC Power) จากนัน้ พลงังานแสงอาทิตย์ในรูปไฟฟ้ากระแสตรงจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองแปลงไฟฟ้า ( Inverter) ซึ่งจะแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั (AC Power) โดยไฟฟ้ากระแสสลบัดงักลา่วจะถกูสง่ผ่านไปยงัหม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเข้าระบบสายสง่ของ national 
grid line ซึ่งในโครงการโรงไฟฟ้ามินบนูี ้ไฟฟ้ากระแสสลบัจากเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจะถกูรวบรวมโดยหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 33 kV อปุกรณ์ตนัตอนไฟฟ้า (switchgear) และอปุกรณ์สง่ไฟฟ้า (distribution systems) ทัง้นี ้
กระแสไฟฟ้าดงักลา่วจะถกูเพิ่มแรงดนัให้สงูขึน้เป็น 230 kV โดยหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า (step-up transformer) 
ขนาด 230 – 33 kV จ านวน 4 เคร่ือง เพื่อจะจ่ายไฟเข้าระบบสายสง่ของ national grid line ทัง้นี ้สายสง่หลกัระยะทาง
ประมาณ 1.3 ไมล์ (หรือประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ด าเนินการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเชื่อมต่อเข้ากบั national 
grid line  

 
ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ 

(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ) 
 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

2.2.1 การตลาด 
 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
ส าหรับปี 2560 ยงัคงเป็นปีที่บริษัทเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสนองตอบต่อความ

ต้องการของลกูค้าทัง้ในตา่งประเทศรวมถึงในกลุม่ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ในประเทศให้เพิ่มขึน้จากเดิม ซึง่
ในปี 2560 นับเป็นปีแรกที่บริษัทมีแนวคิดจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์เตียงนอนให้เพิ่มขึน้ รวมถึงการวางแผนขยาย
สายการผลติเพื่อรองรับกลุม่ผลติภณัฑ์นีโ้ดยเฉพาะ ทัง้นีก้ารพฒันาผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นช่องทางที่บริษัทจะสามารถ
สร้างมลูคา่เพิ่ม รวมถึงการลดต้นทนุการผลติของสนิค้าได้ด้วย 

ในการเร่ิมต้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละครัง้ของบริษัท การเร่ิมต้นกระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รูปแบบ โดย
รูปแบบแรกคือ ลกูค้าจะเป็นผู้สง่ภาพผลิตภณัฑ์ที่ต้องการจะสัง่ผลิต (Drawing) มาให้กบัทางบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 63 

 

 

สามารถผลิตสินค้าได้หรือไม่ การก าหนดราคาขายจะเป็นอย่างไร สามารถตัง้ก า ไรขัน้ต้นจากการผลิตและจ าหน่ายได้
ตามที่ต้องการภายหลงัการเจรจากับลกูค้าได้หรือไม่ และรูปแบบที่สองคือ บริษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะท า
หน้าที่ในการเป็นผู้ออกแบบสินค้า เพื่อน าเสนอต่อลกูค้า ลกูค้าสว่นใหญ่ที่ต้องการให้ทางบริษัทออกแบบให้ จะเป็นกลุ่ม
ลกูค้าประเภทร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั บิ๊กซี โฮมโปร เมกา โฮม ไทวสัด ุและวินเนอร์ 
บริษัทจะน าเสนอรูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ ๆ ให้พิจารณาเพื่อตัดสินใจสัง่ผลิตและจ าหน่ายต่อไป ทีมออกแบบจะ
ร่วมกบัทีมวางแผนการผลติซึง่จะเป็นทีมที่ด าเนินการด้านวิเคราะห์วา่ แบบชิน้งานที่เขียนขึน้มานัน้ จะต้องใช้วสัดปุระเภท
ใดในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต และรายละเอียดของต้นทุนรวมถึงการก าหนดราคาขายว่าจะสามารถก าหนด
ราคาขายได้ตามอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีตัง้ไว้ได้หรือไม ่เมื่อได้ราคาขายแล้วจะประสานงานกบัฝ่ายการตลาดเพื่อน าเสนอราคา
ต่อลกูค้าเพื่อให้ได้ข้อสรุป จนถึงการรับใบค าสัง่ซือ้สินค้าจากลูกค้าต่อไป ปัจจุบันบริษัทมีสดัส่วนระหว่างการรับแบบ
ผลติภณัฑ์ที่จะสัง่ผลติโดยตรงจากลกูค้าและแบบผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบ โดยทีมออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษัทเอง คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 80 และ ร้อยละ 20 ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทมีเปา้หมายการขยายสดัสว่นของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัท
เป็นผู้ออกแบบขึน้เองและน าไปสูก่ารผลติขึน้จริงให้มากขึน้จากเดิม รวมถึงมีเปา้หมายการสร้างมลูคา่เพิ่ม (Value Added) 
ให้กบัสนิค้าที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลติ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันารูปแบบสินค้าใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องตามการเปลีย่นแปลงของกระแสความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ   

ในภายหลัง เมื่อ ไ ด้แบบผลิตภัณฑ์  (Model )   ที่พ ร้อมส าหรับการผลิต เ ป็นสินค้าแล้ว  บริษัทจะส่ง
สินค้าตัวอย่างที่ขึน้รูปตาม Model ที่ก าหนดไว้ โดยสนิค้าตวัอย่างจะถกูสง่ไปท าการทดสอบที่กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
สว่นพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน  เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง คณุภาพในการใช้งาน การทดสอบการรับน า้หนกัได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน การทดสอบความแข็งแรงของขาตัง้ การทดสอบการรับน า้หนกัของ
เบาะ ฯลฯ โดยผลิตภณัฑ์ทกุ Model ที่จะผลิตเพื่อส่งออกจะต้องผ่านการทดสอบดงักลา่วทัง้หมด แต่ในกรณีของลกูค้า
ญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัหากมีการผลติใน Model รูปแบบใหม ่ทางลกูค้าญ่ีปุ่ นจะเป็นผู้ทดสอบสนิค้าตวัอยา่งเองโดยตรง 

ในการผลติเฟอร์นิเจอร์แตล่ะชิน้ บริษัทจะให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากตัง้แตก่ารเร่ิมต้นกระบวนการผลิตโดยเลือก
สัง่ซือ้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ จนถึงการควบคมุคณุภาพการผลติตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสดุท้ายโดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เร่ิมจากการรับซือ้ไม้ทอ่นจากผู้จดัจ าหนา่ย ซึง่เป็นนายหน้าท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมไม้
จากสวนยางพาราเพื่อจัดส่งให้กับโรงงาน โดยไม้จะต้องมีขนาดและคุณภาพตามที่ก าหนดไว้  
เมื่อได้ไม้ยางพาราท่อนตามคุณภาพและขนาดที่ก าหนดแล้ว จะน ามาผ่านกระบวนการของโรงเลื่อย
และโรงอบ ซึ่งบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนกระบวนการผลิตนีม้าตัง้แต่ช่วงปี 2535 และถือเป็น
จุดเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถสั่งสมความรู้และ
ประสบการณ์ ท าให้ได้ไม้ยางพาราแปรรูปที่มีคณุภาพพร้อมใช้ส าหรับเข้าสูก่ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพาราต่อไป และในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทได้ให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลติโดยได้ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic) ได้แก่ เคร่ืองจกัรส าหรับงาน
ตดั กลึง เจาะ ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นย าสงู (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคมุคณุภาพการผลิตชิน้งาน และช่วยลดปัญหาการพึ่งพาทักษะของแรงงานในการผลิต  ทัง้นีใ้น
ทกุขัน้ตอนการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ก่อนน าส่งสู่การผลิตในขัน้ตอนต่อไป
เพื่อให้ได้สนิค้าที่มีคณุภาพมาตรฐานตรงตามที่ก าหนดไว้  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 64 

 

 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เร่ิมจากการคดัเลอืกผู้จ าหนา่ยไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ได้คณุภาพ โดยจะต้องเป็น
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ผลิตจากเศษไม้ยางพาราเป็นหลกัซึ่งเป็นไม้ที่มีคณุภาพดีที่สดุเมื่อเทียบกบัการผลิตไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ใช้เศษไม้ประเภทอื่น ๆ  ประกอบกบัเนือ้ไม้ยางพาราที่มีสขีาว จะสามารถปิดด้วยกระดาษปิด
ผิวสอีอ่นได้ โดยไมต้่องกงัวลว่าสีเนือ้ไม้จะขดักบัสีของกระดาษปิดผิว นอกจากนีก้าวที่ใช้ในการปิดกระดาษ
ปิดผิวทางบริษัทได้เลือกใช้กาวที่มีคณุภาพสงู และราคาแพงกว่ากาวจากผู้ผลิตทัว่ไป นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี
จดุเดน่ด้านงานเพาะโครง ซึ่งเป็นงานที่บริษัทเป็นผู้ผลิตส าหรับการสง่ออกประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด มีโรงงานที่
สามารถผลิตงานเพาะโครงได้เพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย เนื่องจากต้องมีประสบการณ์และความช านาญ 
ข้อดีของงานเพาะโครงคือ การใช้ไม้ปาร์ติเคิลและไม้เอ็มดีเอฟขึน้รูปโครงเพื่อใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ สินค้า
ที่ได้จะมีข้อดีคือ น า้หนกัเบา และง่ายต่อการประกอบ และในสว่นของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตที่ผ่านมาได้
ลงทุนซือ้เคร่ืองจักรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic) ได้แก่ เคร่ืองจักรส าหรับงานตดั กลึง เจาะ 
ควบคมุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นย าสงู (CNC) เพื่อใช้ส าหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดแยกตา่งหากจากเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ของบริษัทมีความได้เปรียบเพิ่มเติมในด้านต้นทนุการผลิต เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตกระดาษปิดผิวไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในส่วนกระดาษปิดผิวลงได้เมื่อเทียบกับการสัง่ซือ้กระดาษปิดผิวจาก
ภายนอกประมาณร้อยละ 40 

 เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม  
บริษัทจะท าการคดัเลอืกสนิค้าที่จะน ามาจดัแสดงและจ าหนา่ยภายในโชว์รูมซึง่เป็นพืน้ที่เช่าของบริษัททัง้ 16 

แหง่ ภายใต้ช่ือโชว์รูม “ELEGA” โดยคดัเลือกจากสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และสินค้าที่บริษัท
คดัเลอืกจากการส ารวจตามงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศที่บริษัทเข้าร่วมงานเป็นประจ าทกุปี รวมถึงสินค้าที่บริษัทเลือก
ซือ้จากผู้ผลติรายอื่นในประเทศ ซึง่จดุเดน่ของสนิค้าที่น ามาจดัจ าหนา่ยภายในโชว์รูมโดยสว่นใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจาก
ไม้จริงทัง้หมด และคัดเลือกมาเฉพาะสินค้าที่มีรูปแบบสวยงาม และเป็นที่นิยมในขณะนัน้  นอกจากนีบ้ริษัทยังให้
ความส าคญัตอ่การพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าด้วย 

นบัตัง้แต่ปี 2558 บริษัทได้เปิดตวัโชว์รูม “FINNA HOUSE” ขึน้อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนสิงหาคม โดย
โชว์รูม FINNA HOUSE จะจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึน้ภายใต้ลิขสิทธ์ิของดิสนีย์ (Disney) ทัง้หมด โดย
บริษัทเป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิในการผลิตสินค้าลายการ์ตูนดิสนีย์จาก บริษัท ดิสนีย์ ไทยแลนด์ จ ากดั ซึ่งขณะนีย้งัเป็นเพียงราย
เดียวในประเทศไทยที่ได้รับสทิธ์ิในการผลติในกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด ในสว่นของผลิตภณัฑ์ที่จะ
น ามาจดัจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ทางบริษัทมีทีมงานออกแบบผลติภณัฑ์โดยใช้ลายการ์ตนูจากดิสนีย์เป็นต้นแบบในการสร้าง
ผลงาน หลงัจากนัน้จะน าเสนอรูปแบบเพื่อขอพิจารณาอนุมตัิจากหน่วยงานของดิสนีย์ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากแบบ
สนิค้าผา่นก็จะเข้าสูก่ระบวนการผลติจริงออกเป็นสนิค้าที่จะจดัจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม FINNA HOUSE ตอ่ไป  

 กระดาษปิดผิว เร่ิมจากการคดัเลือกผู้จ าหน่ายกระดาษที่จะน ามาใช้ในการผลิต ซึ่งกระดาษทัง้หมดบริษัท
จะต้องวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้า จะมีระยะเวลาการสัง่ซือ้ทุก ๆ 6 เดือน จากผู้ ผลิตกระดาษรายใหญ่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หากผู้ผลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว ไมข่ายกระดาษเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติกระดาษปิด
ผิวให้กับบริษัท บริษัทยังสามารถสัง่ซือ้กระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้จากทัง้ใ นประเทศและ
ตา่งประเทศ แตจ่ะมีข้อเสยีคือราคาสัง่ซือ้จะแพงวา่ผู้ผลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัที่
ความหลากหลายของส ีและวสัดเุคลอืบผิวที่ใช้ในกระบวนการผลติ ตามที่กลา่วมาทัง้หมดสรุปได้วา่ บริษัทให้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 65 

 

 

ความส าคญักบัการใช้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ เคร่ืองจักรที่ทนัสมยัในการผลิต ตลอดจนเอาใจใสใ่นทกุๆ ขัน้ตอน
การผลิต เน้นการควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินค้าทกุ ๆ ชิน้ และบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าจากตวัแทนลกูค้าในขัน้ตอนสดุท้ายเพื่อให้ได้ใบรับรองคณุภาพอีกครัง้ บริษัทจึง
จะสามารถก าหนดวนัและประสานงานการจัดส่งกับทางบริษัทขนส่งได้ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าในทุก ๆ ขัน้ตอน
จะต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบและควบคมุคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทผลิตและจ าหน่ายนัน้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแล้ว ยงัมีความทนทาน 
แขง็แรง เหมาะแก่การใช้งาน จึงจัดได้ว่าบริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ  
ซึง่ที่ผา่นมาสนิค้าของบริษัทได้รับความสนใจและการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 
2. ด้านการก าหนดราคา (Price) 

บริษัทมีนโยบายก าหนดราคาสินค้าแบบบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost-Plus Margin) โดยส่วนประกอบการค านวณ
ราคา ได้แก่ “ต้นทนุวตัถดุิบ + คา่ใช้จ่ายในการผลติ (Overhead Cost) + คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร + ก าไรสว่นเพิ่ม 
(Margin)“ ทัง้นีอ้าจจะมีสินค้าบางประเภทที่ทางบริษัทสามารถก าหนดก าไรส่วนเพิ่ม (Margin) ได้น้อยกว่าที่ต้องการ 
เนื่องจากสนิค้าประเภทดงักลา่วอาจมีการแข่งขนัสงูในท้องตลาด ดงันัน้ ทางบริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับอตัราก าไรสว่นเพิ่ม
ลดลงเพื่อให้สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ และอีกสว่นหนึ่งอาจจะเกิดจากปริมาณในการสัง่ซือ้ (Volume) อาทิ หากลกูค้ามี
ปริมาณในการสัง่ซือ้มาก อาจจะมีการเสนอราคาขายเพื่อให้สามารถเทียบได้ในระดบัใกล้เคียงกบัคู่แข่งขนั เป็นต้น หรือ
อาจจะเกิดจากปัจจยัอื่น ๆ แล้วแตส่ภาวการณ์  

 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 

เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to 
order) โดยเกือบทัง้หมดเป็นการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าต่างประเทศ ปัจจุบนับริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายให้กับลกูค้า
ตา่งประเทศ และลูกค้าในประเทศประมาณร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ตามล าดับ ทัง้นีบ้ริษัทได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะ
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าภายในประเทศให้มากขึน้จากเดิมโดยตัง้เปา้หมายการจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าต่างประเทศ 
และลกูค้าในประเทศที่สดัสว่นร้อยละ 50 โดยใกล้เคียงกนั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ลกูค้าที่สง่ค าสัง่จ้างผลิตสินค้าให้กบับริษัท คิดเป็นกลุม่ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ทัง้หมดคือ กลุม่ผู้จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 46 ของรายได้จากการขายทัง้หมด และไมม่ีลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นรายใดที่มียอดสัง่ซือ้สินค้าจาก
บริษัทเกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายทัง้หมด และการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศให้กบักลุม่ร้านค้าปลกี
รายใหญ่ (Modern Trade) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 28 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 

โดยรายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพาราภายในประเทศ แบง่ออกเป็น 
1. รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายใต้ตราสินค้าของ

บริษัท คือ “Fur Direct” “Leaf” “a7” และ “HASTA” เพื่อวางจ าหน่ายภายใน บิ๊กซี (Big C) โฮม โปร (Home 
Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวสัด ุ(Thai Wasadu) และวินเนอร์ (Winner) ตามล าดบั ส าหรับการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายให้กบั เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) และวินเนอร์ (Winner) นัน้ จะใช้ House brand ของเทสโก้ โลตสั 
และวินเนอร์ ตามล าดบั 

2. รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าผา่นทางโชว์รูมของบริษัท ได้แก่ ELEGA และ FINNA HOUSE 
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3. รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นทางร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) 
 

บริษัทเน้นการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยประเทศที่บริษัทผลิตสินค้าส่งออกไปมากที่สุด คือ 
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่กลุม่ลกูค้าที่สง่ค าสัง่ผลติสนิค้าให้กบับริษัทให้การยอมรับในผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย และมี
การติดตอ่ซือ้ขายกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานานหลายปี  

ในส่วนของการจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ นอกจากบริษัทจะผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบักลุม่ร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม 
(Mega Home) ไทวสัด ุ(Thai Wasadu) และ วินเนอร์ (Winner) ภายใต้ตราสนิค้า “TESCO LOTUS” “Fur Direct” “Leaf” 
“a7” “HASTA” และ “Winner” ตามล าดบัแล้ว บริษัทยงัมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มเติมผ่านโชว์รูมเพื่อแสดงและ
จ าหนา่ยสนิค้า โดยเน้นการกระจายสนิค้าไปยงัผู้บริโภค (End-User) ได้อยา่งทัว่ถึง บริษัทจะท าการตลาดโดยตรงผา่นตรา
สินค้า “ELEGA” ซึ่งเป็นตราสินค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่มีคณุภาพสงู รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทน าเข้าจาก
ต่างประเทศและที่สัง่ซือ้จากภายในประเทศเพื่อน ามาจดัจ าหน่าย นอกจากนีย้งัมีโชว์รูม “FINNA HOUSE” ที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลายการ์ตูนภายใต้ลิขสิทธ์ิของดิสนีย์ ซึ่งขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับสิทธ์ิ
ดงักลา่วด้วย 

ในการผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในแตล่ะราย ทัง้ในรูปแบบของการผลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) และใน
รูปแบบของการผลิตและจ าหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการ จัดท าสัญญาซือ้ขายกับ
ลกูค้าแตอ่ยา่งใด 

ปัจจุบนับริษัทมีโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็นพืน้ที่เช่ากระจายอยู่ตามพืน้ที่ส าคญั รวมถึงจงัหวดัที่ส าคญั ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

I. โชว์รูม ภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ ่ง มอลล์ (Index Living Mall)   จ านวน 14 สาขา ได้แก่ สาขาบางนา 
รัตนาธิเบศร์ รังสิต พทัยา บางใหญ่ ชลบุรี  เชียงใหม่ ราชพฤกษ์ เกษตร -นวมินทร์  นครราชสีมา 
หาดใหญ่ สาขา 1 หาดใหญ่ สาขา 2 สรุาษฏร์ธานี และระยอง 

II. โชว์รูม ภายในโฮมโปร (Home Pro) จ านวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาชัยพฤกษ์ สาขา
นครราชสมีา และสาขาพทุธมณฑลสาย 5 
 

ส าหรับโชว์รูม Finna House ปัจจุบนับริษัทมีโชว์รูมให้บริการแก่ลกูค้าส าหรับผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ลายการ์ตูน
ดิสนีย์ รวมทัง้สิน้ 2 สาขา โดยตัง้อยู่บนพืน้ที่ เช่าของ โฮมโปร  มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ   และเดอะ วอล์ค (The 
Walk) ราชพฤกษ์ และคอร์เนอร์ภายใน โชว์รูม ELEGA อีก 5 แหง่ บนพืน้ท่ีของสาขาบางนา สาขาโฮมโปร ชยัพฤกษ์ สาขา
อินเด็กซ์ ลฟีวิ่ง มอลล์ รังสติ สาขาพทัยา และสาขาชลบรีุ  

 
4. นโยบายด้านการสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ (Promotion) 

- บริษัทมีการท าประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com  
เพื่อเป็นช่องทางช่วยให้ลกูค้าสามารถหาข้อมูล ท าความรู้จักสินค้า และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เลอืกชมสนิค้าได้มากขึน้ ทัง้ยงัเป็นช่องทางให้ลกูค้าตา่งประเทศสามารถเข้าถึงและติดตอ่บริษัทได้ง่ายขึน้ 

- บริษัทมีการท าประชาสมัพนัธ์ผ่านทางแผ่นพบัและโบว์ชวัร์ โดยแจกให้กบัลกูค้า และกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
เป็นประจ าในแตล่ะปี 

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.elegathai.com/
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- บริษัทมีการออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปี เพื่อสร้างความรู้จักให้กับตราสินค้า และเป็นการ
ขยายฐานลกูค้า โดยมีตารางการจดังานแสดงสนิค้าประจ าปี ดงันี ้
o ช่วงเดือนมีนาคม บริษัทจะจดังานแสดงสินค้าในงาน TIFF (Thailand International Furniture 

Fair) และงาน HOME PRO Expo  
o ช่วงเดือนกนัยายน บริษัทจะจดังานแสดงสนิค้าในงาน TFIC (Thai Furniture Industry Club)  
o ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของแต่ละปี จัดงานลดราคาสินค้าเพื่อล้างสต็อกประจ าปี  ณ 

ส านกังานสาขา 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอบึงค าพร้อย ล าลกูกาคลอง 5 จงัหวดัปทุมธานี และบริเวณ
โกดงัสนิค้า ภายในโรงงานผลติสนิค้า ซึง่ตัง้อยูท่ี่ส านกังานใหญ่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

- บริษัทมีการท ารายการสง่เสริมการขาย หรือลดราคา ให้กบัลกูค้า อาทิ รายการลดสินค้าประจ าปี  รายการ
สง่เสริมการขายเมื่อครบรอบอายขุองบริษัท (Anniversary) รวมถึงรายงานสง่เสริมการขายในช่วงเทศกาล    
ที่ส าคญัตลอดทัง้ปี อาทิ วนัพอ่แหง่ชาติ วนัแมแ่หง่ชาติ เทศกาลปีใหม ่เป็นต้น  

ซึ่งนอกจากการท ารายการสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ตามที่กลา่วมาแล้ว บริษัทจะให้ความส าคญั
อยา่งมากตอ่การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศเพื่อติดตามความเคลือ่นไหวของวงการเฟอร์นิเจอร์เป็นประจ าทกุปี 
ได้แก่ งานแสดงสนิค้าในประเทศจีน มาเลเซีย เป็นต้น นอกจากนีใ้นแตล่ะปีบริษัทจะก าหนดแผนการเดินสายเพื่อเยี่ยมชม
ธุรกิจของกลุ่มลกูค้าในต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินธุรกิจ สอบถามความพึงพอใจเพื่อเปิดโอกาส
ส าหรับช่องทางการตลาดที่อาจเพิ่มขึน้จากเดิม รวมถึงการเข้าร่วมงานส่งเสริมผู้ประกอบการที่จดัขึน้โดยหน่วยงานของ
รัฐบาลเพื่อการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ เป็นต้น 
 
5. ด้านการควบคมุและพิจารณาเครดิตของลกูค้า 

ปัจจบุนับริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า เฉพาะในกลุม่ลกูค้าที่มีการติดตอ่ซือ้ขายกนัอยา่งตอ่เนื่อง โดยหาก
เป็นลกูค้าใหม่จะต้องซือ้สินค้าเป็นเงินสดเท่านัน้ โดยปกติแล้วบริษัทจะพิจารณาการให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าด้วยข้อมูล
ธุรกิจการค้าของลูกค้าและจัดท าทะเบียนประวัติลูกค้าขึน้ ซึ่งบริษัทมีการก าหนดนโยบายให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า
ภายในประเทศ อยูใ่นช่วง 60 วนั ถึง 90 วนั ส าหรับกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เท่านัน้ โดย
ในช่วงปี 2560 คิดเป็นมลูค่าลกูหนีก้ารค้าเท่ากบัร้อยละ 93.82 ที่มีการจ่ายช าระเงินให้กบับริษัทในระยะเวลาไม่เกินกว่า 
90 วนั  

ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายอยา่งต่อเนื่อง ปัจจุบนัรูปแบบการช าระเงินทัง้หมดคือ Letter of Credit at 
sight หรือการโอนเงินทนัที (T/T) ก่อนวนัสง่สินค้า (Shipment Date) หากเป็นลกูค้าใหม่บริษัทมีนโยบายก าหนดให้ลกูค้า
เปิด Letter of Credit at sight  กับธนาคารในต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อเท่านัน้เพื่อรองรับความเสี่ยง
ทางด้านการค้าที่อาจจะเกิดขึน้  

โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ทางบริษัทประสบปัญหาเรียกเก็บเงินไมไ่ด้หรือหนีส้ญูในสดัสว่นท่ีน้อยมาก 
 

2.2.2 ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 

ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2560 ที่ผ่านมา 
จากข้อมลูของกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพรวมของ

ตวัเลขการสง่ออกผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที่นอน
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หมอนฟกู เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ มีมลูคา่เทา่กบั 1,131.01 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอตัราการ
เติบโตที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 3.14  โดยแบง่แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ที่สง่ออกได้ดงันี ้ 

  
หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ตัวเลขการส่งออก ปี 2558 ปี 2559 อัตราการเติบโต ปี 2560 อัตราการเติบโต 

เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น 1,050.93 1,096.59 4.34% 1,131.01 3.14% 

โดยแบง่ออกเป็น   
 

  

เฟอร์นิเจอร์ไม้ 363.44 348.25 -4.18% 321.00 -7.82% 

เฟอร์นิเจอร์โลหะ 145.85 105.51 -27.66% 80.04 -24.14% 

ที่นอนหมอนฟกู 75.95 84.56 11.34% 112.04 -32.50% 

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ  185.63 174.83 -5.82% 176.27 0.82% 

ชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ 280.06 383.44 36.91% 441.66 15.18% 
 
ข้อมูลสดัส่วนเม่ือเทียบกับกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วนทัง้หมด 

ตวัเลขการสง่ออกในกลุม่ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้โดยปกติจะมีมลูค่าเป็นอบัดบั 1 เมื่อเทียบกบัมลูค่าการสง่ออก
ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ทัง้หมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามค าสัง่ซือ้จากลูกค้าต่างประเทศ
ทัง้หมด ยกเว้นปี 2559 และ 2560 ประเทศไทยมีมลูค่าการสง่ออกชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึน้มากจนมีมลูค่าเป็นอนัดบั 1 
แทนมลูคา่การสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

 
แผนภาพมูลค่าและสดัส่วนการส่งออกผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน ปี 2560 

 

หน่วย : ร้อยละ 

28.38%

7.08%

9.91%

15.59%

39.05%

               

                

             

                   

        … 

 
 

โดยมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วนที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากที่สดุอนัดบั 1 คือ ประเทศ
ญี่ปุ่ น ซึ ่ง ในรอบปี 2560 ที ่ผ ่านมามีอ ัตราการส ่งออกเพิ ่มขึ น้ ร้อยละ 3.68 รองลงมาอ ันด ับ 2 คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีอตัราการส่งออกลดลงที่ร้อยละ 9.22 ทัง้นีห้ากพิจารณาจากอตัราการเติบโตของการส่งออกสินค้าไป
ยงัประเทศญ่ีปุ่ นของบริษัท ในรอบปี 2560 เมื่อคิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทสามารถรักษาสดัส่วนการส่งออก
ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่ทั ง้นีห้ากพิจารณาเป็นสกุลเงินบาทจะพบว่า 
บริษัทมีอตัราการส่งออกสินค้าไปยงัประเทศญี่ปุ่ นลดลง ร้อยละ 2.10 หรือมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่ น
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ประมาณ 668 ล้านบาท เนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมาอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐปรับตวัแข็งค่า
ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา  

นอกจากนีห้ากพิจารณาตวัเลขมลูคา่การสง่ออกของกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ยงัพบว่า ใน 10 ประเทศที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายมากที่สดุ จะมีกลุ่มประเทศคู่ค้าในเขตเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน (AEC) อยู่ 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยมีมลูค่าการ
สง่ออกให้กับประเทศเหลา่นี ้คิดเป็นมลูค่าทัง้หมดเท่ากบั 157.43 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 11.80  
เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา และคิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน
เทา่กบัร้อยละ 13.92  ซึง่มีสดัสว่นเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 ที่มีสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 12.84 

ทัง้นีบ้ริษัทได้วางแผนนโยบายที่จะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่ลกูค้าที่มีอยู่ในมือส าหรับลกูค้า โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งโดยสว่นใหญ่มีระยะเวลาการค้าขายร่วมกนันานหลายปี โดยจะมุ่ง เน้นด้านการพฒันา
รูปแบบสนิค้า รวมถึงคณุภาพของสนิค้า ระยะเวลาการสง่มอบที่ตรงตอ่เวลา เหลา่นีค้ือ หวัใจที่ส าคญัของการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มลกูค้าโดยส่วนใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทัง้ที่
จ าหน่ายสินค้าเฉพาะด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้าน รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้า
หลากหลาย ซึง่ลกูค้าที่ค้าขายกบับริษัทล้วนจดัเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบกบั
ช่วงปี 2559 – ปี 2560 บริษัทได้เร่ิมน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ เตียง ให้กบักลุม่ลกูค้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
จากเร่ิมต้นมีค าสัง่ซือ้เพียงไมก่ี่ราย ปัจจบุนัจ านวนลกูค้าที่ให้ความสนใจผลิตภณัฑ์เตียงของบริษัทเร่ิมเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ 
และบริษัทได้เร่ิมขยายสายการผลิตสินค้า โดยลงทุนเคร่ืองจักรแบบกึ่งอัตโนมัตมากขึน้ เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้เตียงที่จะ
เพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทคาดวา่จะสามารถสร้างรายได้จากผลติภณัฑ์กลุม่นีใ้ห้เพิ่มขึน้ได้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต  

นอกจากนี ้บริษัทยังคงมุ่งมัน่ที่จะขยายโอกาสทางการขายไปยงักลุ่มลกูค้าในย่านเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน (AEC) ให้มากกวา่เดิม จากปัจจบุนัมีสดัสว่นการสง่ออกเมื่อเทียบกบัยอดขายทัง้หมดอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5 ของ
รายได้จากการขายทัง้หมด โดยในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทสามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลกูค้าให้เติบโตขึน้จาก
เดิม คิดเป็นสดัสว่นการเติบโตของยอดขายส าหรับกลุม่ลกูค้า AEC เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 210 หรือเพิ่มขึน้จากมลูค่า
ประมาณ 11 ล้านบาท เป็นประมาณ 33 ล้านบาท  
 
ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

จากข้อมลูกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบวา่ ปี 2559 มีจ านวนนิติบคุคลที่สง่งบการเงิน และ
เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีจ านวนทัง้สิน้ 1,478 ราย คิดเป็นรายได้รวมอยู่ที่ 
38,251.07 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึง่เป็นผู้ เลน่ท่ีส าคญัในอตุสาหกรรมอยู ่4 ราย ซึง่หากเปรียบเทียบกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายของผู้ เล่นรายส าคัญดังกล่าวเทียบกับบริษัท จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และจัดส่งสินค้าเพื่อจ าหน่ายในรูปแบบร้านค้าปลีก
เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่จ าหนา่ยสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของตนเองซึง่เป็นการจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัผู้ ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง 
(End-user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลมุเกือบทกุประเภทเฟอร์นิเจอร์ 
โดยมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลกูค้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ส าหรับผู้ประกอบการอีกรายปัจจุบนัผลิต
เฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้จากผู้ ค้าปลกีรายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจึงกลา่วได้ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็นคู่
แข่งขันโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุม่ลกูค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกนักบับริษัท ปัจจุบนัมีเพียง 4 ราย ที่มี
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สินค้าวางจ าหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ ผลิตทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มี
ความสามารถในการรับค าสัง่ซือ้จ ากดั และไมม่ีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกบับริษัท นอกจากนีร้ายได้จาก
การจ าหนา่ยของบริษัทโดยสว่นใหญ่หรือประมาณร้อยละ 52 เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ 
ดังนัน้บริษัทจึงพิจารณาคู่แข่งขันจากตา่งประเทศเป็นส าคญั ซึ่งปัจจุบนับริษัทคาดการณ์ว่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่มี
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัท รวมถึงมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA 
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย  
 
ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มีการพฒันาและมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ดงันัน้เพื่อให้ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงบริษัทจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว เพื่อก าหนดเป็นแนวทางและทิศทางการ
พฒันา ปรับปรุง รูปแบบสินค้า เพื่อให้ทนัต่อกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผล
โดยตรงตอ่การพฒันาทัง้ด้านการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการผลิต และด้านการตลาดที่จะต้องเข้าถึงและ
ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ โดยบริษัทคาดการณ์ว่า แนวโน้มของรูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุง จะมีอยู ่4 รูปแบบหลกัคือ  

1. เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ซึ่งบริษัทจะมีการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยการจดัหาซือ้
ลิขสิทธ์ิสินค้า เพ่ือน ามาใช้ในการพฒันา ปรับปรุงรูปแบบจากเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคยผลิตอยู่ให้มีมลูค่าเพ่ิม
มากขึน้จากลิขสิทธ์ิ ดงักลา่ว ซึ่งนบัตัง้แต่ปี 2559 บริษัทได้รับสิทธ์ิในการใช้ลายการ์ตนูของดิสนีย์ใน
ฐานะ Licensee ซึง่ขณะนีย้งัเป็นเพียงผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์แตเ่พียงรายเดียวในประเทศไทยที่
ได้รับสิทธิดงักลา่ว ซึ่งภายหลงัจากได้รับเลือกในฐานะ Licensee แล้ว รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท
สามารถต่อยอดการพฒันาไปในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีลายการ์ตูนของดิสนีย์เข้ามาเสริมและสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ของบริษัทได้ รวมถึงยงัสามารถสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้เพิ่มขึน้จาก
เดิม โดยบริษัทสามารถน าเสนอสินค้าต่อกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และการ
น าเสนอผลติภณัฑ์ผา่นโชว์รูม FINNA HOUSE ซึง่เป็นโชว์รูมของบริษัท ที่จ าหน่ายแต่เพียงเฟอร์นิเจอร์
ท่ีผลิตภายใต้ลิขสิทธ์ิของดิสนีย์เท่านัน้ ปัจจุบันบริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการพัฒนาต่อยอด
ผลติภณัฑ์ของบริษัทผา่นการน าเสนอสนิค้าในรูปแบบใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนื่อง 

2. เฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ (Multifunction Furniture) ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่า จากแนวโน้ม
ประชากรของประเทศที่เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัวิถีชีวิตคนเมือง ในระดบัชนชัน้กลางที่มี
ความเป็นอยูเ่ร่งรีบ ความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจึงต้องการพืน้ท่ีขนาดกระทดัรัด ดแูลง่าย ซึ่งจะท าให้ทัง้ใน
สว่นของค่าใช้จ่ายในการหาซือ้ที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่สงูมากนกัสอดคล้องกับ
รายได้ที่หามาได้ ดงันัน้ รูปแบบของคอนโดมิเนียม และบ้านพกัอาศยัที่มีพืน้ที่จ ากดัจึงตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าประเภทนี ้ดังนัน้รูปแบบเฟอร์นิเจอร์จึงจะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยที่จะต้องพัฒนาให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน (Function) ได้หลากหลายส าหรับพืน้ที่ที่จ ากดั ซึ่งบริษัทจะต้องหาแนว
ทางการพฒันาสนิค้าให้ตอบโจทย์ดงักลา่วได้มากขึน้ 

3. เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่แวดล้อม (Environmental-Friendly Furniture) จากกระแสการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมที่
ทัว่โลกให้ความส าคญั ดงันัน้แนวทางการคดัเลือกวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต การผลิตที่เป็นมิตร
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กบัสิง่แวดล้อมและการออกแบบสนิค้าที่มคีณุภาพ ใช้งานได้ดีและมีอายกุารใช้งานท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อ
ช่วยลดปัญหาเร่ืองขยะล้นโลก เหลา่นีเ้ป็นประเด็นส าคญัอีกอยา่งหนึง่ที่บริษัทจะต้องให้ความส าคญั 

4. เฟอร์นิเจอร์เพื่อสขุภาพ และคณุภาพชีวิต เน้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยรักษาสขุภาพ หรือใช้หลกัการ
ออกแบบที่เหมาะสมกบัการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น เตียงนอนเพื่อสขุภาพ เก้าอีล้ดการปวดหลงั 
เป็นต้น ซึง่ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีจ้ะสามารถใช้เจาะกลุม่ผู้บริโภคที่ให้ความส าคญักบัสขุภาพและสามารถ
เข้ากบักระแสสงัคมผู้สงูอายทุี่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคตได้  

 
2.2.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ทางบริษัทได้ตัง้เป้าหมายการเจาะกลุ่มลกูค้ารายใหม่ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า โดย
วางแผนขยายตลาดกลุ่มลกูค้ารายใหม่ไปยงักลุ่มประเทศก าลงัพฒันาที่มีปริมาณความต้องการผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
เพิ่มขึน้และมีแนวโน้มขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ซึง่ฐานลกูค้าในกลุม่ AEC ส าหรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตขึน้ได้มากกว่าร้อยละ 200 
ซึ่งเป็นผลมาจากปีที่ผ่านมา บริษัทเน้นการเจาะกลุม่ลกูค้าในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งแนวโน้มคาดว่า น่าจะเติบโตได้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

นอกจากนีใ้นกลุม่ลกูค้าเดิมของบริษัท ทางบริษัทจะเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยาย
ช่องทางและโอกาสในการรับค าสัง่ซือ้ได้เพิ่มขึน้จากเดิม โดยในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้เร่ิมปรับกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์สู่
การขยายฐานการผลิตส าหรับผลิตภณัฑ์เตียงนอนมากขึน้ ซึ่งจากผลการส ารวจข้อมลูพบว่า ยงัมีโอกาสสร้างการเติบโต
ของรายได้จากการขายผ่านกลุ่มผลิตภณัฑ์นีไ้ด้ ซึ่งบริษัทจะได้วางแผนการขยายสายการผลิตเฉพาะเจาะจงส าหรั บ
ผลติภณัฑ์นีใ้ห้เพิ่มขึน้ตอ่ไป  

และในสว่นของการขายสินค้าภายในประเทศ บริษัทยงัคงกลยทุธ์ที่จะเติบโตไปร่วมกับจ านวนสาขาของ
ลกูค้าในกลุม่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้นทนุคงที่จากค่าเช่า 
และคา่ใช้จ่ายคงที่อื่น ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทนุขยายสาขาของโชว์รูม ELEGA และ FINNA 
HOUSE ด้วยตวัเอง ส าหรับแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายของผลติภณัฑ์ที่จ านวนผา่นโชว์รูมทัง้สองแหง่ดงักลา่ว บริษัทจะเน้น
ไปการน าเสนอรูปแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ให้เพิ่มขึน้  

ส าหรับเป้าหมายในปีต่อไป บริษัทจะยงัคงกลยทุธ์ทางด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้า
ปลกีรายยอ่ยและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ภายใต้ตราสินค้า คอสต้า (Costa) ให้สามารถสร้าง
รายได้จากการขายให้เพิ่มขึน้จากเดิม เนื่องจากบริษัทพิจารณาวา่ โอกาสทางการขายผา่นฐานลกูค้าในกลุม่นีย้งัมีศกัยภาพ
ที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้ได้อยา่งตอ่เนื่อง  

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 
ในสว่นของการผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ขณะนีบ้ริษัทมีโรงงานท่ีใช้เป็นฐานในการผลติรวม 2 แหง่ ซึง่แบง่

ออกเป็น สว่นของส านกังานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดงันี ้
1. ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 37/9 หมูท่ี่ 10 ถนนบ้างบงึ – แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดั 

ระยอง โดยในสว่นของโรงงานแห่งนี ้จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็นสว่นประกอบในการผลิตทัง้หมด 10 อาคาร โดยแบ่ง
ออกเป็น  
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1) อาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร 
2) โกดงัเก็บสต็อกสนิค้าส าเร็จรูปเพื่อเตรียมสง่มอบ 2 อาคาร 
3) อาคารเตรียมวตัถดุิบ ได้แก่ อาคารโรงปิดผิว และจดัชดุน็อต สกรู (ฟิตติง้) 1 อาคาร 
4) อาคารเก็บสต็อกไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 1 อาคาร 
5) อาคารแพ็กกิง้สนิค้า 1 อาคาร 

ในสว่นส านกังานใหญ่นี ้จะเดินสายการผลติเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเทา่นัน้  
ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างอาคารโกดงัเพื่อเก็บสต็อกสินค้าเพิ่มขึน้อีกประมาณ 5 ไร่ บริเวณ 

ด้านหลงัของพืน้ที่โรงงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณสต็อกสินค้าที่จะเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ
ยอดขาย ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 นี ้

2. สาขาที่ 1 ตัง้อยู่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจันทร์ จงัหวดั
ระยอง โดยในสว่นของโรงงานแห่งนี ้จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตทัง้หมด 7 อาคาร โดยแบ่ง
ออกเป็น  

1) อาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ 4 อาคาร 
2) โรงเลือ่ย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร 
3) โกดงัเก็บสต็อกสนิค้าส าเร็จรูปเพื่อเตรียมสง่มอบ 1 อาคาร 
4) อาคารผลติกระดาษปิดผิว 1 อาคาร 

ในส่วนของโรงงานแห่งนี จ้ ะ เดินสายการผลิต เฉพาะส่วนที ่เ กี่ยว ข้องก ับโรง เลื ่อย  โรงอบ ไม้
ยางพาราแปรรูปโรงผลติและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และโรงผลติกระดาษปิดผิวเทา่นัน้ 

บริษัทมีรูปแบบการเปิดเดินสายการผลติเคร่ืองจกัรในแตล่ะวนั แบง่ออกได้ ดงันี  ้
- ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ 
- ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจ านวนชัว่โมงการท างานลว่งเวลา (OT) 3 ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 17.00 

– 20.00 น. 
- ตัง้แตเ่วลา  08.00 – 24.00 น. (รวมจ านวนชัว่โมงการท างานลว่งเวลา (OT) 6 ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 17.00 

– 24.00 น. ก่อนหกัชัว่โมงพกัพิเศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็นเวลา 1 ชัว่โมง) 
ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีการเปิดด าเนินการผลติตลอด 24 ชัว่โมง 

 
ก าลังการผลิตเต็มที่และก าลงัการผลิตจริงในปัจจุบัน  

ก าลังการผลติ 

ก าลังการผลติไม้
ยางพาราแปรรูป

อบแห้ง 
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

ก าลังการผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ

เคิลบอร์ด 
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

ก าลังการผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา 
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

ก าลังการผลติ
กระดาษปิดผิว 
(เมตรต่อปี) 

ก าลงัการผลิตเต็มท่ี 8,700 95,000 7,900 24,000,000 
ก าลงัการผลิตจริง

ในปัจจบุนั 
(โดยประมาณ) 

8,000 62,350 4,980 17,090,857 

อตัราการใช้ก าลงั ร้อยละ 91.95 ร้อยละ 65.63 ร้อยละ 63.04 ร้อยละ 71.21 
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การผลิตในปัจจบุนั 
(โดยประมาณ) 

หมายเหตุ: ในส่วนของก าลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ขณะนีเ้คร่ืองจักรได้เดินก าลังเต็ม
ประสิทธิภาพและก าลงัแรงงานที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ล้ว 

 
รายละเอียดเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ท่ีใช้ในการผลติ โดยแบง่แยกตามกระบวนการผลติ 

1. การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ประกอบด้วย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ก าลังการผลิต 
1. โต๊ะเลือ่ยไม้ซงุ โดยเฉลีย่ 900 – 1,000 ควิบกิฟตุ / วนั ส าหรับ

ระยะเวลาการผลติตัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00 น. 
2. ถงัอดัน า้ยาความดนัสงู เพื่อปอ้งกนัมอด

และปลวก 
โดยเฉลีย่ 70 – 80 คิวบกิฟตุ ส าหรับการอบ 45 นาท ี
ตอ่รอบ โดยจะอบประมาณ 8 – 9 รอบตอ่วนั 

3. เตาอบ จ านวน 8 เตา โดยสามารถบรรจไุด้ 850 - 1,000 
คิวบิกฟตุตอ่วนั 

4. บอยเลอร์ โดยใช้ฟืน และเศษไม้ที่เหลอืทิง้จากกระบวนการผลติเป็นเชือ้เพลงิ 
 

2. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
1. โต๊ะตดัไม้ตามขนาดที่ก าหนดเพือ่เตรียมวตัถดุิบ 
2. เคร่ืองจกัร CNC เพื่อตดั เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่ก าหนดเพื่อเตรียมขึน้รูป โดยใช้

เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และไต้หวนั 
3. เคร่ืองไสไม้ เคร่ืองขดั 
4. อปุกรณ์การพน่ส ี

 
ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในช่วงทีผ่่านมา 

หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้า 
ปริมาณการผลิต 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

โต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table) 5,718 9,813 6,648 
เก้าอีรั้บประทานอาหาร (Dining  Chair) 162,676 181,066 170,329 

ม้านัง่ยาว (Bench) 1,164 1,273 2,712 
เตียง (Bed) 20 227 - 
โต๊ะ (Center) 68 1,182 4,538 

ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch) 382 327 410 
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ประเภทสินค้า 
ปริมาณการผลิต 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รถเข็น (Wagon) 300 - - 
ชัน้วางของ (Shelf) 13,768 8,679 5,137 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  1,283 7,622 2,267 
รวมปริมาณการผลิต 185,379 210,189 192,041 

 
3. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ประกอบด้วย 

 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

1. โต๊ะตดัไม้ตามขนาดที่ก าหนดเพือ่เตรียมวตัถดุิบ  
2. เคร่ืองจกัรส าหรับใช้ในการปิดกระดาษปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
3. เคร่ืองจกัร CNC เพื่อตดั เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดทีก่ าหนดเพื่อเตรียมขึน้รูปร่าง โดยใช้

เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั 
 
ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ในช่วงทีผ่่านมา 

หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้า 
ปริมาณการผลิต 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ชัน้วางของเอนกประสงค์  2,513,805 2,570,686 2,309,649 

ตู้ เอนกประสงค์ / ตู้ โชว์  339,335 420,725 465,777 

ตู้ส าหรับใสร่องเท้า  78,299 69,056 73,977 

ตู้ เสือ้ผ้า  102,546 81,297 94,444 

ชัน้วางทีวี (ตวั) 126,183 105,691 104,342 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท างาน  34,745 25,830 22,586 

โต๊ะเคร่ืองแปง้ / เตียง 3,624 14,872 3,159 

รวมปริมาณการผลิต 3,198,537 3,288,157 3,100,934 

 
4. การผลิตกระดาษปิดผิว ประกอบด้วย 

 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  ก าลังการผลิต 

1. เคร่ืองจกัรส าหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ 
โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และ
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลติ  

เคร่ืองจักรสามารถเดินเค ร่ืองเพื่อพิมพ์ลายได้ 
24,000,000 เมตรต่อปี 

2. เคร่ืองตรวจสอบคณุภาพของกระดาษปิดผิว 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 75 

 

 

 
ปริมาณการผลิตกระดาษปิดผิว ในช่วงทีผ่่านมา 

หน่วย : เมตร 

ขนาดกระดาษ 
ปริมาณการผลิต 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

30 แกรม    15,766,750     15,837,750  15,301,897 

45 แกรม      1,264,810       1,470,511  7,500 

60 แกรม         483,740          511,600  1,618,650 

65 แกรม - - 471,400 

รวมปริมาณการผลิต    17,515,300    17,819,861 17,399,447 

 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติสนิค้าของบริษัทมีทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 
สัดส่วนการส่ังซือ้เม่ือเทียบกับ
มูลค่าการส่ังซือ้วัตถุดบิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
แหล่งที่มาของวัตถุดบิ 

1.  ไม้ปาร์ตเิคลิบอร์ด 38.70 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

2.  สี 9.79 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

3.  วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ (ฟิตติง้) (อาท ิ
มือจบั บานพบั รางลิน้ชกั กญุแจ
ล็อค กระจก)  

11.77 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

4.  กล่อง 7.40 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

5.  ไม้ยางพาราทอ่น 8.86 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

6.  อปุกรณ์อ่ืน ๆ (ได้แก่ โฟม โฟมชีส 
กระดาษทราย และวสัดสุิน้เปลือง) 

8.06 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

7.  กระดาษ 3.82 สัง่ซือ้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

8.  วสัด ุPVC ปิดขอบ 3.66 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

9.  กาว 3.12 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

10.  ไม้แผ่น/ไม้หน้าโต๊ะ/ไม้วีเนียร์/ไม้อดั
ประสาน 

1.93 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

11. ฟองน า้ 0.13 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

12. หนงัเทียม (พีวีซี) 0.24 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

13. เบาะ 2.52 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 
รวม 100.00   

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัท โดยสดัสว่นค านวณจากที่เกิดขึน้จริงในชว่งปี 2560 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 76 

 

 

ช่วงปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนการสัง่ซือ้วตัถุดิบทัง้หมดแบ่งออกเป็นการสัง่ซือ้ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 96.18 : ร้อยละ 3.82 ตามล าดบั ในการสัง่ซือ้วตัถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายในแต่ละ
ราย บริษัทไม่ได้มีการจัดท าสญัญาซือ้ขายแต่อย่างใด ในการสัง่ซือ้วตัถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายในแต่ละราย 
ฝ่ายจัดซือ้จะจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบเง่ือนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายปีละ 2 ครัง้ จะจัดท าและทบทวนข้อมูลโดย
เปรียบเทียบในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการสัง่ซือ้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และ
ในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการสัง่ซือ้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ทัง้นีบ้ริษัทมี
นโยบายการกระจายการสัง่ซือ้ และจะลดสดัส่วนการสัง่ซื อ้หากพบว่า เร่ิมมีการสัง่ซือ้วตัถุดิบกับผู้จัดจ าหน่ายรายใด
รายหนึ่งมากเกินไป ในปัจจุบนับริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใด และบริษัทไม่มีการสัง่ซือ้วตัถุดิบกับ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งแต่อย่างใด 

 
2.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทางเลือก ปี 2560 

จากผลการส ารวจของหลายสถาบนัเก่ียวกบัอตุสาหกรรมด้านพลงังานทดแทน โดยในช่วงปี 2560 ที่ผา่นมา 
ภาพรวมของการใช้พลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตดี  ซึ่งสอดคล้องกบัอตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ทัง้ปีที่ขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9  ตามที่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ (สศช.) ให้ข้อมลู โดยมีปัจจยัสนบัสนนุท่ีส าคญัจากภาครัฐที่ต้องการผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนให้มาก
ขึน้ เพื่อทดแทนการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล และจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัในด้านการสง่ออก
สินค้าและการบริโภคภาคเอกชน รวมทัง้การใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุน ซึ่งปัจจัยต่างๆ นีส้่งผลต่อสถานการณ์
พลงังานของประเทศในปี 2560 และภายในปี 2579 ในสว่นของภาคการผลติไฟฟ้า เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายที่ทางการได้
วางไว้ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 -2579 (PDP 2015) พบว่าเป้าหมายปี 2579 จะมีการ
ผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนเพื่อการผลติไฟฟา้สงูราว 19,684.40 เมกะวตัต์ ในขณะที่ปัจจุบนัมีการด าเนินการผลิตตาม
เปา้หมายไปแล้ว 8,271.24 เมกะวตัต์ หรือร้อยละ 42.0 ของเปา้หมายตามที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยกลุม่พลงังานที่มีแนวโน้ม
การผลติเข้าใกล้เปา้หมายมากที่สดุ ได้แก่ พลงังานชีวมวล รองลงมาคือ พลงังานแสงอาทิตย์ ทัง้นีใ้นสว่นของพลงังานชีว
มวลนัน้ ถือเป็นพลงังานทดแทนในกลุม่แรก ๆ ท่ีภาครัฐให้การสนบัสนนุ เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท าให้มีวสัดุ
เหลอืใช้ทางการเกษตรในปริมาณมาก ซึง่สามารถน ามาใช้เป็นพลงังานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ ท าให้ปริมาณการผลิต
ไฟฟา้จากชีวมวลเข้าใกล้เปา้หมายคอ่นข้างเร็วกวา่พลงังานประเภทอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัทิศทางการลงทนุด้านโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวลของบริษัท ที่ได้เข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 33.37 ผา่นบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั   

อย่างไรก็ดีส าหรับในระยะต่อไป โอกาสด้านการลงทุนในพลังงานประเภทนี ้น่าจะเหมาะส าหรับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร หรืออตุสาหกรรมที่มีวตัถดุิบอยู่แล้ว โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในธุรกิจของ
ตนเอง เพื่อลดภาระต้นทนุคา่ไฟฟา้และสามารถขายไฟสว่นเหลือบางสว่นคืนกลบัให้หน่วยงานการไฟฟ้าภาครัฐในรูปของ
การขายไฟแบบผู้ผลติไฟรายเลก็และรายเลก็มาก (SPP และ VSPP) มากกว่าที่จะเป็นการเข้ามาลงทนุของผู้ประกอบการ
รายใหมท่ี่ไมไ่ด้มี ผลพลอยได้จากการผลติ หรือเชือ้เพลงิที่ใช้ในการผลติอยูก่่อนแล้ว 

ในระยะหลงัภาครัฐได้เร่ิมหนัมาให้การสนบัสนนุการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทนประเภทอื่น ๆ เพิ่มมาก
ขึน้ เพื่อให้ก้าวไปสูแ่ผนท่ีได้ตัง้เปา้หมายไว้ วา่จะต้องมีสดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนให้ถึงร้อยละ 20 ของการใช้พลงังาน
ขัน้สดุท้าย โดยก าหนดอตัรารับซือ้ไฟฟา้ในรูปแบบ FiT (Feed-in Tariff) ที่มีระยะเวลาสญัญาซือ้ขายไฟฟ้านาน 20 - 25 ปี 
เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอื่น  ๆ มากขึน้ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ขยะ และพลังงานลม 
โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมและธุรกิจแล้วนัน้  ธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ อาจมีแนวโน้มกระจายไปสูต่่างประเทศมากขึน้ 
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 หน้าที่ 1.0 - 77 

 

 

ซึง่ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการบางสว่นเร่ิมหนัมาเจาะตลาดตา่งประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะในแถบเอเชีย (ญ่ีปุ่ นและอาเซียน ที่
มีศักยภาพในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ปริมาณมาก) เนื่องจากตลาดในประเทศมีความคืบหน้าตาม
เป้าหมายค่อนข้างมาก และการมองหาตลาดต่างประเทศก็เป็นกลยุทธ์หนึ่ งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอด
โอกาสทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึน้ 

โดยภาพรวมแล้วความต้องการใช้พลงังานของตลาดในประเทศ ในปี 2560 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 
185,370 กิกะวตัต์ชัว่โมง ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 จากปี 2559 จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 
แนวโน้มการใช้พลังงานในปี 2561 

ในกลุม่ของพลงังานทดแทนมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 จากนโยบายสง่เสริมการใช้พลงังาน
ทดแทนของภาครัฐ โดยสามารถสรุปความต้องการ และประมาณการความต้องการใช้ไฟฟา้ได้ ดงันี  ้

 

ปี 
การใช้ไฟฟ้า 

(กกิะวัตต์ชั่วโมง) 
การเปลี่ยนแปลง 

กกิะวตัต์ชั่วโมง ร้อยละ (%) 
2555 161,779 12,924 8.7 
2556 164,341 2,562 1.6 
2557 168,685 4,344 2.6 
2558 174,833 6,148 3.6 
2559 182,847 8,014 4.6 
2560p 185,370 2,523 1.4 
2561f 192,923 7,553 4.1 

 
โดยในปี 2561 คาดการว่าการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ 4.1% ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีสมมติฐานการ

ขยายตวัเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 3.6 – 4.6 โดยพิจารณาจากการขยายตวัดีของเศรษฐกิจโลกที่เป็นปัจจยัสนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้การลงทนุของภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ การปรับตวัดีขึน้ของการลงทนุภาคเอกชน และการใช้พลงังานในปี 2561 ที่
คาดวา่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.1 ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ  
 
ที่มา :  http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/forecast/Energy2016-Forcast2017.pdf 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Business
Oppotunity.pdf 

 

 

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/forecast/Energy2016-Forcast2017.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/BusinessOppotunity.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/BusinessOppotunity.pdf
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 
1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม  

จากข้อมูลกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปี 2559 มีจ านวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน 
และเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัว เรือน มีจ านวนทัง้สิน้ 1,478 ราย คิดเป็นรายได้
รวมอยู่ที่ 38,251.07 ล้านบาท ปัจจุบนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวม 4 ราย 
(ไม่รวมบริษัท) ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ทัง้ 4 รายดงักล่าว หากพิจารณาเปรียบเทียบกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย จะพบว่า
ไม่ใช่กลุ่มลกูค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ด าเนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
ขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และจ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้ ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) 
ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลมุเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลกูค้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ส าหรับผู้ประกอบการอีกรายปัจจุบนัผลิต
เฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้จากผู้ ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจึงกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้
เป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลกูค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกับบริษัท ปัจจุบนัมีเพียง 4 รายที่มี
สินค้าวางจ าหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มี
ความสามารถในการรับค าสัง่ซือ้จ ากัด และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท ส าหรับคู่แข่งขนั
จากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายใน
ต่างประเทศเป็นกลุ ่มเดียวก ัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ซือ้ รวมถึงการให้ความส าคญักับคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าตามปริมาณที่ต้องการได้ จึงท าให้ลกูค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ยงัคงสัง่ซือ้สินค้ากับบริษัทมา
ยาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนกัดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขนัในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขนัที่ส าคญั
คือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความได้เปรียบเร่ืองเน้นการผลิตตามค าสัง่
ซือ้ ผลิตและขายในปริมาณมาก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ต้นทุนแรงงานและค่าขนส่ง
ไม่สงู ขณะที่เวียดนามจะเน้นการผลิตตามค าสัง่ซือ้เช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต ่า แต่จุดอ่อนคือ ต้องพึ่งพาวตัถุดิบ
น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจะสร้างข้อได้เปรียบของบริษัท บริษัทตระหนกัดีถึงการสร้างจุดยืนให้กับสินค้าของ
บริษัท โดยการเกาะติดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับตวัไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้าที่
รองรับกับความต้องการดงักล่าว และหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถแข่งขนักับความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้  

 
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขนัของผู้ประกอบการรายใหม่และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายในประเทศ
และสง่ออกต่างประเทศในงวดบญัชีปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 43.36 และร้อยละ 56.64 ของรายได้จากการขาย และงวด
บญัชีปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 47.75 และร้อยละ 52.25 ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั 
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จากข้อมูลดงักลา่วจะเห็นได้ว่า บริษัทเร่ิมมีสดัสว่นของรายได้จากการจ าหน่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ทุกปี 
ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากบริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยภายในประเทศเติบโตขึน้ส าหรับปี 2560 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
16.06 ทัง้นีห้ากพิจารณาที่ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะพบว่า อตัราการเติบโตดงักลา่วมาจากการผลิตตามค าสัง่ซือ้ และ
การจ าหนา่ยสนิค้าผ่านร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ทัว่ประเทศเติบโตเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 
12 และร้อยละ 180 ตามล าดบั ส าหรับการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของช่องทางการจ าหนา่ยผา่นร้านค้าสง่และร้านค้าปลีก
รายยอ่ย (Dealer) นัน้เกิดจากในปี 2560 บริษัทให้ความส าคญัที่จะพฒันาและผลกัดนัทัง้ในสว่นของการจดัหาผลิตภณัฑ์ 
การเสริมโครงสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่ง มีจ านวนบคุลากรที่เพียงพอ เพื่อผลกัดนัช่องทางการจ าหน่าย Dealer ให้
เติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีย้งัมีการปรับกลยทุธ์ทางด้านการตลาดใหมเ่พื่อสร้างยอดขายด้วย   

ส าหรับผลกระทบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึน้แล้วตัง้แต่ต้นปี 2559 ซึ่งใน
กลุ่มอาเซียนผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย  และเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่ส าคญัของไทย แต่หาก
พิจารณาแล้วในสว่นการแขง่ขนัในตลาดอาเซียนนัน้ปัจจบุนัยงัไม่รุนแรงมากนกั เพราะแตล่ะประเทศจะเน้นในสินค้าที่เป็น
จดุเดน่ของตวัเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเดน่เร่ืองเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซียมีความ
เช่ียวชาญเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในปริมาณมาก มีราคาถูก ฟิลิปปินส์จะเด่นในเร่ืองออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิตน้อย 
เวียดนามมีการผลิตใกล้เคียงกับไทยมากที่สดุ แต่ก็มีจุดอ่อนในเร่ืองวตัถดุิบที่ต้องน าเข้าเกือบทัง้หมด ดงันัน้จากที่
กล่าวมา บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้หากเกิดปัญหาการแข่งขนัด้านราคา โดยมี
นโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลติ การใช้นโยบายการบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการ
ผลติให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้ารายใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้
เพิ่มขึน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยเน้นการแข่งขนัด้านคุณภาพ
สินค้าและการก าหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้เป็นส าคัญ นอกจากนี ้ด้วยความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนที่มี
ประสทิธิภาพ ท าให้บริษัทสามารถก าหนดราคาที่แขง่ขนัได้ และด้วยคณุภาพสนิค้าที่เป็นที่ยอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศมายาวนานกวา่ จึงท าให้บริษัทมัน่ใจวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่วค่อนข้างน้อย ทัง้นีห้าก
พิจารณาสดัสว่นด้านต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 จะพบว่า มีสดัสว่นอยู่ที่
ร้อยละ 71.73 และร้อยละ 69.51 ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นวา่ บริษัทยงัสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงนโยบายที่จะลดสดัสว่นต้นทนุขายให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป  

 
3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน   

 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าไปยงัลกูค้าต่างประเทศ โดยก าหนดเง่ือนไขการช าระค่าสินค้าเป็นสกุลดอลลา่ร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบญัชีปี 2559 และงวดบญัชีปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 
56.64 และร้อยละ 52.25 ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทมีการน าเข้าวตัถดุิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิว
จากต่างประเทศและการสัง่ซือ้เฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่ายภายในโชว์รูม โดยในงวดบญัชีปี 2559 และงวดบญัชีปี 2560 
บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดุิบดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 3.30 และร้อยละ 3.89 ของมูลค่าการสัง่ซือ้วตัถดุิบรวม ดงันัน้ 
บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษัทได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทจ านวนรวมประมาณ 3.43 ล้านบาท  
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เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ในระดบัหนึง่ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายใน
การใช้วงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าให้เพียงพอกบัระดบัมลูคา่ที่คิดวา่เพียงพอในการปอ้งกนัความเสีย่งโดยจะ
ไมม่ีการเปิดวงเงินซือ้ขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นแตอ่ยา่งใด  
 

4. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญารับซือ้สินค้าในระยะยาว 
ปัจจบุนับริษัทผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ผา่นรูปแบบการจ าหนา่ยหลกั 2 แบบคือ  
แบบที่ 1 การผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าตา่งประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2559 และงวดบญัชีปี 

2560 บริษัทจ าหนา่ยสนิค้าในลกัษณะผลติตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าตา่งประเทศเทา่กบั 767.53 ล้านบาท และ 752.09 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.26 และร้อยละ 56.45 ของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั 

แบบที่ 2 การผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าภายในประเทศ ซึ่งจะมีทัง้การผลิตโดยใช้ตราสินค้า
ของลกูค้า และการผลิตโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท แต่ทัง้หมดคือการผลิตและจ าหน่ายให้กบักลุม่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
(Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั, โฮมโปร, บิ๊กซี, เมกาโฮม, ไทวัสดุ และวินเนอร์ โดยในงวดบญัชีปี 2559 และงวด
บญัชีปี 2560 บริษัทผลิตและจ าหน่ายสินค้าโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทตามที่กลา่วข้างต้นเท่ากบั 384.81 ล้านบาท และ 
403.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.21 และร้อยละ 30.29 ของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั  

ซึง่การจ าหนา่ยสนิค้าในรูปแบบการผลติตามรายละเอียดข้างต้น ถือเป็นรูปแบบการจ าหน่ายหลกัของบริษัท 
โดยบริษัทจะได้รับแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าจากลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยทัง้ลูกค้าในประเทศและ
ต่างประเทศจะไม่มีการท าสญัญาซือ้สินค้าในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของ
ปริมาณค าสัง่ซือ้ของลกูค้าเนื่องจากไม่มีการท าสญัญาซือ้สินค้าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้าอาจลดปริมาณค าสัง่ซือ้ 
หรือไม่สัง่ซือ้สินค้าในอนาคตได้ ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผลก าไรของ
กิจการ แตอ่ยา่งไรก็ตามเนื่องจากสนิค้าของบริษัทมีคณุภาพในการผลิต รวมถึงการก าหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกบั
คู่แข่ง ซึ่งทางบริษัทจะได้เปรียบจากการรับค าสัง่ซือ้ในปริมาณที่มากเพื่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด (Economies of 
scale) และการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามก าหนดเวลา จึงท าให้ลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ และกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม ่
(Modern Trade) ของบริษัททัง้หมด ยงัคงมียอดสัง่ซือ้สนิค้ากบับริษัทอยา่งตอ่เนื่อง  
 
3.2 ความเสี่ยงด้านการผลิต 

 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวตัถุดบิ 

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบ  
ในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนการสัง่ซือ้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็น

ร้อยละ 40.25 และร้อยละ 37.90 ของยอดสัง่ซือ้วตัถดุิบรวม ซึง่ในปี 2560 มีสดัสว่นลดลงเล็กน้อย อนัเป็นผลมาจากราคา
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปรับตวัลดลง และบริษัทมีการใช้วตัถดุิบอยา่งอื่นประกอบการผลติเฟอร์นิเจอร์มากขึน้ อาทิ การน าเหล็ก
มาผสมในแบบของผลติภณัฑ์  

บริษัทไม่มีการท าสญัญาซือ้ขายกับผู้จ าหน่ายวตัถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้ บริษัทจึงอาจ
ได้รับความเสีย่งจากการจดัหาวตัถดุิบหากผู้จดัจ าหน่ายไม่สามารถจ าหน่ายวตัถดุิบให้กบับริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองด
การจ าหนา่ยวตัถดุิบให้กบับริษัท แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสีย่งดงักลา่ว และได้มีการปอ้งกนัความ
เสีย่งจากการจดัหาวตัถดุิบ โดยได้สัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จ าหน่ายรายใหญ่ที่มีศกัยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกบั



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 81 

 

 

การรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหน่ายวตัถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งจ านวนผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบกว่า ร้อยละ 80  
ของจ านวนผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบหลกั มีการขายวตัถดุิบให้กบับริษัทมาเป็นเวลานานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 
 

   ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 
วตัถดุิบหลกัในการผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา โดยในช่วง

ปี 2560 ที่ผ่านมา ราคาวตัถดุิบหลกัทัง้สองประเภทดงักลา่วไม่มีการแกว่งตวัที่สง่ผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทนุการผลิต
ของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามประกอบกบับริษัทใช้นโยบายการควบคมุต้นทนุการผลิต และบริหารจัดการของเสีย
ภายในโรงงานอยา่งตอ่เนื่อง จึงสง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุการผลติและต้นทนุขายลดลงจากปี 2559 ตอ่เนื่องถึงปี 2560 

ในสว่นของไม้ยางพารานัน้ ปัจจุบนัในประเทศไทยมีพืน้ที่ปลกูไม้ยางพาราทัง้ประเทศอยู่ที่ปริมาณ 
23.34 ล้านไร่ ในขณะมีปริมาณการตดัโค่นไม้ยางพาราจะอยู่ที่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึ่งการปลกูไม้ยางพาราของ
เกษตรกรผู้ปลกู มีวตัถปุระสงค์เพื่อกรีดน า้ยางไปท ายางแผ่นเพื่อจ าหน่าย ซึ่งต้นยางถือเป็นผลพลอยได้จากการปลกูยาง 
เนื่องจากเมื่อต้นยางมีอายมุากขึน้ น า้ยางจะลดลง จึงตดัโค่นไม้ยางมาจ าหน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
จ าหน่าย ดังนัน้ หากมีปริมาณความต้องการไม้ยางพารามากขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนไม้ ยางอันจะน ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการได้ อย่างไรก็ตามราคาจะเห็นได้ว่า ตัง้แต่ช่วงปี 2557 ราคาไม้
ยางพาราเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้ 

ทัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้วในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบหลกัทัง้สองประเภทดังกล่าว 
บริษัทจะมีการติดตามความเคลื่อนไหว การเปลีย่นแปลงขึน้ลงของราคาอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้ทนัตอ่สถานการณ์และสามารถ
ปอ้งกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบหลกัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 

 
2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน  

บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และกระดาษปิดผิว ซึ่งแรงงานด้านการผลิตถือเป็น         
สว่นส าคญั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 1,261 คน แบ่งเป็นพนกังานประจ าจ านวน 289 
คน และลกูจ้างรายวนัจ านวน  972 คน ซึง่ประมาณร้อยละ 80.00 ของจ านวนลกูจ้างรายวนัทัง้หมดอยูใ่นฝ่ายโรงงาน/ผลิต 
ซึ่ งการมีแรงงานเ ป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการ โดยในระหวา่งปี คนงานมีการเปลีย่นงานรวมทัง้บริษัทมีการขยายกระบวนการผลติอยูต่ลอดเวลา จึงอาจเกิด
การหมนุเวียนของแรงงานเพิ่มขึน้/ลดลง จนอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการผลิตได้ในบางช่วง ซึ่งบริษัทตระหนกั
ถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และก าหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทยงัไมเ่คยประสบกบัปัญหาดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนท่ีจะปรับปรุงสายการผลติ ด้วยการน าเข้าเคร่ืองจกัรที่
มีเทคโนโลยีทนัสมยั เพื่อให้กระบวนการผลติเป็นระบบอตัโนมตัิ (Automatic System) มากขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึง่ 
 
3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการ 

 
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก 

บริษัทเร่ิมด าเนินธุรกิจจากการก่อตัง้โดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองผ่านการบริหาร
อยา่งมืออาชีพของกลุม่ผู้บริหารในครอบครัวสขุสวสัดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผู้บริหาร



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 82 

 

 

หลกัของบริษัทได้สร้างความน่าเช่ือถือให้กับกิจการ และสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับลกูค้าทั ง้ในและต่างประเทศมาโดย
ต่อเนื่อง ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลกัของบริษัทในด้านการบริหารงาน ซึ่งหากมีการ
เปลีย่นแปลงผู้บริหารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทได้ ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว 
จึงได้มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) และได้สนบัสนนุให้พนกังานของบริษัทมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบตัิงานภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดอย่างเต็มที่ รวมถึงผลกัดนัให้เกิดการท างานเป็นทีมเพื่อสร้าง
ศกัยภาพและประสทิธิภาพในการท างานให้เพิ่มขึน้ ภายใต้การพิจารณาผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่ไป
กบัการให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานโดยเท่าเทียมและสม ่าเสมอ 
รวมทัง้ได้สง่เสริมและมอบหมายให้พนกังานมีต าแหน่งหน้าที่การงานที่สงูขึน้เพื่อรองรับด้านการบริหารจดัการของบริษัท 
ดงันัน้ บริษัทจึงมัน่ใจวา่จะสามารถลดการพึง่พิงการบริหารงานโดยผู้บริหารหลกัได้ในอนาคต 

 
2. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

บริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุม่สขุสวสัดิ์ ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.20 
ของทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ซึ่งการถือหุ้นในสดัสว่นดงักลา่ว อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้รับความเสี่ยง
จากการท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน รวมถึงควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ เกินกว่า
กึ่งหนึง่ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในวาระท่ีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 9 ท่าน ทัง้นีเ้พื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่กรรมการตรวจสอบของบริษัททกุทา่น ล้วนแตเ่ป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสงัคม 
โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านเข้าด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้วา่จ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั เข้าท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ 
คณะกรรมการบริษัทยังค านึงถึงการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ดังนั น้  ด้ วยโครงส ร้างที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่าว  บริษัทจึง
มั่นใจว่าผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน  รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัท จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  
 
3.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 

 
เนื่องจากช่วงปี 2560 บริษัทได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทน ทัง้สว่นท่ีเป็นโครงการโรงไฟฟา้

พลงังานชีวมวล และโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดงันัน้ การเข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  

-   ความเสีย่งจากความส าเร็จของโครงการ / ความเสีย่งจากการเปิดด าเนินโครงการท่ีลา่ช้ากว่าแผนที่วางไว้  ซึ่ง
ในสว่นของโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ ผา่นการเข้าถือหุ้นร้อยละ 20 
ในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโครงการส าหรับเฟส
ที่ 1 จ านวน 50 เมกะวตัต์แรกจากทัง้หมด 220 เมกะวตัต์ ซึง่อาจมีความเสีย่งหากเกิดจากอปุสรรคในระหวา่ง
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การก่อสร้างโครงการ ท าให้วันเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ต้องลา่ช้าออกไป หรือท าให้มีต้นทนุหรือค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุน้อยกวา่ที่คาดการณ์ไว้  

อยา่งไรก็ตาม ในประเด็นความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทได้สง่ตวัแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใน บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งตวัแทน
กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมประชมุและรับฟังความคืบหน้า รวมทัง้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การ
ด าเนินการของโครงการลลุว่งตามแผนงานท่ีวางไว้อยา่งใกล้ชิด ทัง้นีต้วัแทนกรรมการจะน าเสนอรายละเอียด
ต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้างโครงการอย่าง
ตอ่เนื่องในทกุคราวที่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท  

-   ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เนื่องจากแหล่งเงินสนบัสนุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน ซึง่อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทจะได้รับจากสถาบนัการเงินจะถกูก าหนดเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
ดงันัน้ หากเกิดการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุทางการเงินของโครงการ 
ซึ่งจะกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรที่บริษัทจะได้รับ อย่างไรก็ตามส าหรับโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ได้ก าหนดให้มี
การปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ตามสดัสว่นท่ีก าหนด เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบีย้ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน (Credit Facility Agreement) 

-   ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบที่ใช้เป็นเชือ้เพลิงชีวมวลส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล เนื่องจากบริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั จงัหวดันราธิวาส ซึ่งใช้เชือ้เพลิงชีวมวลเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่คือ ไม้สบัจากไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ ซึ่งหากราคาไม้สบัส่งถึงหน้า
โรงไฟฟา้มีความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติไฟฟ้าปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ และใน
ท้ายที่สดุจะสง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุของบริษัทได้  

อยา่งไรก็ตาม ในประเด็นความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทได้สง่ตวัแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใน บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั  ซึ่งตวัแทนกรรมการ
ของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการด าเนินงานของโครงการเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อรับทราบถึง
สดัสว่นต้นทนุการผลติไฟฟา้ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้กบัโครงการ ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ในทีมคณะกรรมการบริหารจะเร่งหาแนวทางแก้ไข พร้อมติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ภาพรวมการด าเนินงานของโครงการ 
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หน้าที่ 1.0 - 84 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ประเภท
ทรัพย์สิน 

ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ  

ณ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1. ท่ีดนิ -  ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ 55306 ตัง้อยู่ท่ี
ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ีรวม 43-0-37 ไร่ 

- ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 78, 542 และ 743 ตัง้อยู่ท่ีต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ 
จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ีรวม 54-2-11 ไร่ 

- ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 138570 และ 138571 ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอบงึค าพร้อย อ าเภอ
ล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เนือ้ท่ีรวม 1-0-3 ไร่ 

เป็นเจ้าของ เ ป็นหลักประกันวงเงิน
สินเช่ือกับเจ้าหนีส้ถาบัน
การเงิน  

96.64 -  ท่ีตัง้อาคารส านักงานใหญ่และ
อาคารโรงงานและคลงัสินค้า 

- ท่ีตัง้อาคารโรงงานและคลงัสินค้า 
- ท่ีตัง้โชว์รูมและคลังสินค้าของ
บริษัท 

2. ส่วนปรับปรุงที่ดนิ เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 0.58 ท่ีตัง้อาคารส านกังานใหญ่และ
อาคารโรงงานและคลงัสินค้า 

3. อาคาร - อาคารส านกังานใหญ่ โรงงาน และคลงัสินค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 37/9 หมู่ 3 
ถนนบ้านบงึ-แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  

- อาคารส านกังาน โรงงาน และคลงัสินค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 29/1 หมู่ 3 ซอย
ชงโค-ชมุนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 

- อาคารส านกังาน โชว์รูม และคลงัสินค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 ต าบล
บงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

เป็นเจ้าของ เ ป็นหลักประกันวงเงิน
สินเช่ือกับเจ้าหนีส้ถาบัน
การเงิน  
 

89.53 ใช้เป็นอาคารส านกังาน โรงงาน โชว์
รูม และคลงัสินค้า 

4. ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 30.42 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 

5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน เป็นเจ้าของ / 
บางส่วนเป็น

ทรัพย์สินภายใต้
สญัญาเช่าซือ้ 

เคร่ืองจกัรบางส่วนเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน 

81.86 เพ่ือใช้ในโรงงาน 

6. ระบบไฟฟ้า เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 0.10 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 
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ประเภท
ทรัพย์สิน 

ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ  

ณ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

7. เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน  เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 3.05 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 

8. อปุกรณ์โชว์รูม เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 1.31  

9. ยานพาหนะ ทรัพย์สินภายใต้
สญัญาเช่าซือ้ 

- ไม่มี - 21.05 เพ่ือใช้ในการตดิตอ่และการขนส่ง 

10. งานระบบสาธารณปูโภค เป็นเจ้าของ - ไม่มี 0.00  

11. งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งตดิตัง้ เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 26.55 เพ่ือใช้ในโรงงาน 

รวม 351.09  
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 3.12 ล้านบาท โดยรายการดงักลา่วคือ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สัญญาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 
 

สัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการกบัผู้ ให้เช่า 2 ราย เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โชว์รูม
ส าหรับจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทภายใต้ตราสนิค้า “ELEGA” และ “FINNA HOUSE” ดงันี ้

1. ตราสนิค้า “ELEGA” 
ผู้ให้เช่าพืน้ที่ ที่ตัง้ / พืน้ที่เช่า ระยะเวลาเช่า การต่ออายุสัญญา 

1. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง-มอลล์ 
จ ากดั (Index Living Mall) 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 
2.11 รายการระหวา่งกนั) 

1)  Index Living Mall     
  สาขารังสติ  

: พืน้ที่ 203.12 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค. 58 ถึงวนัที่ 

30 มิ.ย. 61  

ก่อนวันสิน้สุดสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
หากบริษัทประสงค์ที่จะขอต่ออายสุญัญา
เช่า  จะต้องแจ้งให้ผู้ ใ ห้ เช่าทราบเพื่อ
พิจารณาต่ออายุสัญญา ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่ามี
สิทธิแตเ่พียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาต่อ
อายุสัญญา และมีสิทธิที่จะปรับอัตราค่า
เช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้ได้ไม่เกินร้อยละ 
10 ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการตาม
สญัญาเชา่และสญัญาบริการ 
 
 

2) Index Living Mall 
 สาขาบางนา  

: พืน้ที่ 426.90 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แตว่นัที่ 1 ก.พ.59  ถึงวนัที่ 

31 ม.ค. 62  

3) Index Living Mall 
 สาขาบางใหญ่   

: พืน้ที่ 132.50 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แต่วันที่ 28 ต.ค. 59 ถึง
วนัที่ 27 ต.ค. 62 

4) Index Living Mall 
 สาขารัตนาธิเบศร์   

: พืน้ที่ 108.00 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แต่วันที่  20 พ.ย. 58 ถึง
วนัที่ 19 พ.ย. 61 

5) Index Living Mall 
 สาขาชลบรีุ  

: พืน้ที่ 148.00 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แตว่นัที่ 1 ก.ค. 60 ถึงวนัที่ 
30 มิ.ย. 63 

6) Index Living Mall 
      สาขาพทัยา2 

: พืน้ที่ 150.70 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แต่วันที่  18 ก.ค. 60 ถึง
วนัที่ 17 ก.ค. 633  

7) Index Living Mall 
 สาขาเชียงใหม ่

: พืน้ที่ 113.00 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แตว่นัที่ 1 ส.ค. 58 ถึงวนัที่ 
31 ก.ค. 61 

8)  Index Living Mall 
  สาขาราชพฤกษ์ 
 :  พืน้ที่ 141.40 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วันที่ 23 ก.พ. 58  ถึง
วนัที่ 22 ก.พ. 61 

9)  Index Living Mall 
 สาขาเกษตร – นวมินทร์ 
 : พืน้ที่ 173.00 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วันที่  26 พ.ค. 58 ถึ ง
วนัที่ 25 พ.ค. 61 

10) Index Living Mall 
สาขานครราชสีมา 
: พืน้ที่ 146.00 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วันที่  1 มิ .ย .  60  ถึ ง 
วนัที่ 31 พ.ค. 63 
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ผู้ให้เช่าพืน้ที่ ที่ตัง้ / พืน้ที่เช่า ระยะเวลาเช่า การต่ออายุสัญญา 
บริษัท  อิน เด็ก ซ์  ลิฟวิ่ ง -มอลล์ 
จ ากัด  ( I ndex  L iv i ng  Ma l l ) 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
2.11 รายการระหวา่งกนั) (ตอ่) 

11) Index Living Mall 
สาขาหาดใหญ่ 
: พืน้ที่ 151.00 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตั ง้ แต่ วันที่  1 มี .ค .  58 ถึ ง 
วนัที่ 28 ก.พ. 61 

 

12) Index Living Mall 
สาขาหาดใหญ่ 

      : พืน้ที่ 326.30 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตั ง้แต่วันที่  11 ส .ค .60 ถึ ง 
วนัที่ 10 ส.ค. 63 

 

13) Index Living Mall 
สาขาระยอง 
: พืน้ที่ 138.40 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วันที่  28 ส .ค. 58 ถึ ง 
วนัที่ 27 ส.ค. 61 

 

14) Index Living Mall 
สาขาสรุาษฎร์ธานี 
: พืน้ที่ 134.50 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วันที่  24 ก.ค. 58 ถึ ง 
วนัที่ 23 ก.ค. 61 

 

 
ผู้ให้เช่าพืน้ที่ ที่ตัง้ / พืน้ที่เช่า ระยะเวลาเช่า การต่ออายุสัญญา 

2. บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(Home Pro)  

1) Home Pro 
 สาขาฉะเชิงเทรา 

: พืน้ที่ 75.41 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วนัที่ 26 มี.ค. 57 ถึง
วนัที่ 25 มี.ค. 60 

ก่อนวันสิน้สุดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน 
หากบริษัทประสงค์ที่จะขอตอ่อายสุญัญาเช่า 
จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบเพื่อพิจารณาต่อ
อายสุญัญา และการปรับเพ่ิมขึน้ของอตัราค่า
เช่าจะพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป ของค่าเช่า
และคา่บริการในสญัญาปัจจบุนั 

2) Home Pro 
 สาขาชยัพฤกษ์ 

: พืน้ที่ 125.00 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วนัที่ 26 ก.พ. 59 ถึง
วนัที่ 25 ก.พ. 62 

3) Home Pro 
สาขานครราชสีมา 
: พืน้ที่ 100.00 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ย. 59 ถึง
วนัที่ 31 ส.ค. 62 

 4) Home Pro 
สาขาพทุธมณฑลสาย 5 
: พืน้ที่ 190.00 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วนัที่ 16 ต.ค. 59 ถึง
วนัที่ 15 ต.ค. 62 

 
2.  ตราสนิค้า “FINNA HOUSE” 
ผู้ให้เช่าพืน้ที่ ที่ตัง้ / พืน้ที่เช่า ระยะเวลาเช่า การต่ออายุสัญญา 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (Home Pro)  

1) Home Pro  
 สาขาก่ิงแก้ว 

: พืน้ที่ 50.00 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วันที่ 1 ส.ค. 58 ถึง
วนัที่ 31 ก.ค. 61 

ก่อนวันสิน้สุดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน 
หากบริษัทประสงค์ที่จะขอตอ่อายสุญัญาเช่า 
จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบเพื่อพิจารณาต่อ
อายสุญัญา และการปรับเพ่ิมขึน้ของอตัราค่า
เช่าจะพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป ของค่าเช่า
และคา่บริการในสญัญาปัจจบุนั 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง-มอลล์ 
จ ากัด (Index Living Mal l ) 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
2.11 รายการระหวา่งกนั) 

2) Index Living Mall 
สาขาราชพฤกษ์ 
: พืน้ที่ 82.47 ตร.ม. 

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วนัที่ 22 พ.ย. 58 ถึง
วนัที่ 21 พ.ย. 61 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

ปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทยอ่ย 4 บริษัท ได้แก่  
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากัด (VV-Decor) บริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท  )หนึ่งล้านบาทถ้วน  (ช าระเต็มมูลค่า โดยก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด 
)Trading (เพื่อเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท  

2.  บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากัด  )ECFH  (  บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท ช าระเต็มมูลค่า  ประกอบธุรกิจหลกัเพื่อเข้าลงทุนและด าเนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก ซึ่ง
ปัจจบุนัได้แก่ ร้านค้าในรูปแบบร้านจ าหนา่ยสนิค้าราคาเดียว หรือการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคตยกเว้นธุรกิจด้านพลงังาน 

3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด    ) ECF-P  (  บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน
จ านวน 522,652,500  บาท โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากบั 454,252,500 บาท ประกอบธุรกิจหลกั
เพื่อเข้าลงทุนและด าเนินธุรกิจด้านพลงังานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ และอื่น ๆ 

นอกจากนี ้ปัจจบุนับริษัท มีบริษัทร่วม 2 แหง่ โดยมี บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เป็นผู้ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 
33.37 คือ บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ ากัด ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ านวน 426,000,000 บาท บาท ช าระเต็ม
มลูค่า ประกอบธุรกิจหลกัเพื่อเข้าลงทนุและด าเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล และบริษัท พลังงานเพ่ือโลกสี
เขียว (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 125,755,800 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 
62,755,800 บาท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวตัต์ 

4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากัด (PNB) บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
50,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 12,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน  

ซึ่งในการพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้โครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทจะให้
ความส าคญักบัการพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส าคญั โดย
ค านงึถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสีย่ง และสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทอยา่งรอบคอบ ซึ่งการลงทนุดงักลา่ว
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจอนุมตัิที่ก าหนดไว้ และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคมุผ่านการสง่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็น
กรรมการ เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
ปัจจบุนับริษัทไมม่ข้ีอพิพาททางด้านกฎหมายหรือคดีทีอ่าจจะมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ยที่มจี านวนสงูกวา่ร้อยละ 5.00 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF) 
วนัท่ีจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท : วนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ในฐานะบริษัทจ ากดั 
  ต่อมาเมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ด าเนินการจด

ทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด และเปลี่ยนแปลงช่ือเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000449 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : ECF 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่าย  เฟอร์นิ เจอร์ไม้ปา ร์ติ เคิลบอร์ด 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป
อบแห้ง การจดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมสาขา และการ
ให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี)  

ทนุจดทะเบียน : 354,137,269.00 บาท  
  แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,416,549,076 หุ้น มลูคา่ที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 207,501,863.00 บาท 
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 830,007,452 หุ้น มลูค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 37/9 หมู่  10 ถนน บ้ านบึ ง  – แกลง  ต าบลทา ง เ ก วี ยน        

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
ที่ตัง้ส านกังานสาขา 
สาขาที่ 1 : เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอ

วงัจันทร์ จังหวดัระยอง โดยส านกังานแห่งนีใ้ช้เป็นโรงงานผลิต
และประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา อีกแห่งหนึ่งของบริษัท 
รวมถึงสายการผลิตในสว่นของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและ
อบแห้ง และผลติกระดาษปิดผิวส าหรับใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ 

สาขาที่ 2 : เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี โดยส านกังานแห่งนีใ้ช้เป็นสว่นของฝ่าย
การตลาดและฝ่ายบริหารงานทัว่ไป และโกดงัเก็บสินค้า 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีส านกังานสาขาที่จดทะเบียน ส าหรับใช้
เป็นโชว์รูมส าหรับจดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า ณ วนัที่ 31 
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ธันวาคม 2560 รวมทัง้สิน้อีก 18 แห่งส าหรับโชว์รูม ELEGA 
และอีก 2 แหง่ ส าหรับโชว์รูม FINNA HOUSE 

โทรศพัท์ : +66 38-886-372-4  
โทรสาร : +66 38-678-220 
Home Page : www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com   
 

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 

โทรศพัท์ : +662-009-9000 
โทรสาร : +662-009-9991 
 

ผู้สอบบัญช ี
ช่ือผู้สอบบญัชี : นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ 
ที่ตัง้ : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั อาคารเจ้าพระยาทาว

เวอร์ ห้อง 706 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพล ูถนนเจริญกรุง แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

ที่ปรึกษากฎหมาย 
ช่ือที่ปรึกษากฎหมาย : นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ / นายอ านาจ จ าปาสาร 
ที่ตัง้ : ส านกักฎหมายกฤตธรรม เลขที่ 9 ซอยอินทามระ 7 ถนนสทุธิสาร

วินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : +662-279-3141  
 : +662-616-6384 
 

ส านักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท : นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ 
ที่ตัง้ : เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดั

ปทมุธานี 12150 
โทรศพัท์ : +662-152-7301-4 ตอ่ 212 
โทรสาร : +662-152-7305 
อีเมล์ : ir@eastcoast.co.th 

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.elegathai.com/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

1.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 354,137,269 บาท (สามร้อยห้าสบิสีล้่านหนึง่แสนสามหมื่นเจ็ดพนัสองร้อยหก

สบิเก้าบาทถ้วน) แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,416,549,076 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) โดย
คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วเท่ากบั 207,501,863 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพนัแปดร้อยหกสิบสาม
บาทถ้วน) แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 830,007,452 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

 
1.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด 4,627 ราย โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลการถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ 424,993,000 51.2035% 

1.1 นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัด์ิ 129,986,200 15.6609% 

1.2 นายชาลี สขุสวสัด์ิ 119,986,200 14.4560% 

1.3 นายอารกัษ์  สขุสวสัด์ิ 119,986,200 14.4560% 

1.4 นายวลัลภ สขุสวสัด์ิ 48,538,800 5.8480% 

1.5 นางวราภรณ์ สขุสวสัด์ิ 3,991,600 0.4809% 

1.6 นายธ ารงค์  สขุสวสัด์ิ 2,500,000 0.3012% 

1.7 นายสิทธิโชค  ชินนรุตัน์ 600 0.0001% 

1.8 ด.ช.วรรธนะ  สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 

1.9 ด.ญ.วริศรา  สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 

1.10 ด.ญ.สพิุชญา  สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 

1.11 ด.ช.พีรวฒิุ  สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 

1.12 ด.ช.นพรุจ  สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 

1.13 นางสภุคั สขุสวสัด์ิ 400 0.0001% 

2. กลุ่มครอบครัวพานิช 25,873,900 3.1173% 

2.1 นางพิกลุ  พานิช 25,000,000 3.0120% 

2.2 นางสาวประภสัสร  พานิช 873,900 0.1053% 
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ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลการถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

3. กลุ่มครอบครัวนันทธีโร 19,309,850 2.3265% 

3.1 นางอมัพร  นนัทธีโร 10,387,850 1.2515% 

3.2 นายถวิล  นนัทธีโร 8,700,000 1.0482% 

3.3 นายธีระ  นนัทธีโร 222,000 0.0268% 

4. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพนัธ์ุ 15,629,000 1.8830% 

4.1 นางวาสนา วิริยาทรพนัธุ์ 14,250,000 1.7169% 

4.2 นายวิทยา วิริยาทรพนัธุ์ 1,379,000 0.1661% 

5. นางสาวทัศนีย์  วงษ์จิราษฎร์ 10,826,100 1.3043% 

6. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 8,177,635 0.9853% 

7. กลุ่มครอบครัวฉันท์เรืองวณิชย์ 7,309,500 0.8807% 

7.1 นางมยัยารตัน์  ฉนัท์เรืองวณิชย์ 3,933,498 0.4739% 

7.2 นายสาธร  ฉนัท์เรืองวณิชย์ 3,268,837 0.3938% 

7.3 นายชยาธร  ฉนัท์เรืองวณิชย์ 107,165 0.0129% 

8. นายวรัษธกฤต  พรแจ่มใส 6,203,000 0.7473% 

9. นายคนึงนิจ  จินดา 6,150,000 0.7410% 

10. กลุ่มครอบครัวอุดมธรรม 5,440,200 0.6554% 

10.1 นายสราวธุ  อดุมธรรม 3,280,800 0.3953% 

10.2 นางสจิุตร  อดุมธรรม 1,700,000 0.2048% 

10.3 นายอนมุฒัน์  อดุมธรรม 418,000 0.0504% 

10.4 นายบญุเตือน  อดุมธรรม 41,400 0.0050% 

11. ผู้ถอืหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (4,596 ราย) 300,095,267 36.1557% 

รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 830,007,452 100.0000 % 
 
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นตา่งด้าว 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,600 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

0.00019 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจ ากัดเก่ียวกับการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุ้นของ

บริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตคุนตา่งด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว” 
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1.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบ

การเงินบริษัทและเงินส ารองตามกฎหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมี
การเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยัที่
เก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว อยู่ในอ านาจ
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จะต้องถกูน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

2. โครงสร้างการจัดการ 
 

2.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 
1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ กรรมการอิสระ 
5. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ รองประธานกรรมการ 
6. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการ  
7. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
9. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนนั สิงห์ภู่ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัท  
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์  นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์  นายชาลี สุขสวัสดิ์    

นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการสองคน
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ   :  ไมม่ี 
 
ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ เป็นผู้มีความรู้ และความเช่ียวชาญใน

ด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภณัฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ซึ่งเก่ียวข้องกบัธุรกิจด้านการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท  

นอกจากนี ้ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้มีความรู้ และความเช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลงังาน ซึ่งเก่ียวข้องกับธุรกิจด้านพลงังานทดแทน ที่ทางบริษัทอยู่ระหว่างการลงทนุเพื่อขยายการ
ด าเนินธุรกิจ 
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ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

 

ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
(ที่มคีวามเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์) 

 

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย   

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา  มารดา  
คูส่มรส  พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์ เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
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 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ   ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน  

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. ด าเนินการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือ

หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบักรรมการผู้จดัการ  
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะทา่นแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ  
3. สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
4. มีหน้าที่ก ากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและ

สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แตไ่มม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัท 
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม 

วตัถปุระสงค์หรือกฎบตัรที่ก าหนดไว้  
6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สอง  

ฝ่ายเทา่กนั 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 
1. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  
3. พิจารณาอนมุตัิผงัอ านาจอนมุตัิ 
4. ก ากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 
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5. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่น 
6. รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ทัง้นี  ้ก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
นอกจากนัน้ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

 การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาที่เก่ียวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน / 

กรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น หนึง่ในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึง่ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการ
ผู้จดัการ ทัง้นีค้ณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเช่ียวชาญด้านบญัชี 
การเงิน การปกครอง การผลติ การตลาด ด้านพลงังาน เป็นต้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวพิมพ์ร าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  :  กรรมการตรวจสอบที่ มีความ รู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่า เ ช่ือถือของงบ

การเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รั กษ์  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกด้วย 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติห น้าที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั

ของบริษัท  
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

 
คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ านวน  4  ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร  
3. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอ านาจสัง่การ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด าเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหรือก าหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
5. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิในหลกัการแล้ว 
6. มีอ านาจด าเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดย

ประการอื่นซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิแล้ว 
7. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ทรัพย์สิน หรือการช าระราคาใด ๆ อนัสืบเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการซือ้ การจดัจ้าง การ

เช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทนุ และด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บญัชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบนัการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

10. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
11. ด าเนินการเร่ืองอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราวไป 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่

รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน  3  ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการการบริษัทก าหนดการประเมินผลความเสี่ยง  
แนวทางการป้องกนัและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์   เพื่อลดโอกาสที่
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องค์กรจะเกิดความเสยีหายให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยมุง่เน้นให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ใน
องค์กร 

2. ให้ค าแนะน าและให้การสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง ระดบัความ
เสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 

3. กลัน่กรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งได้รับการตอบสนองอยา่ง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

4. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจดัให้มีการประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 
 

คณะกรรมการสรรหา  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม ่ หรือสรรหากรรมการผู้จดัการ โดยให้มกีาร

ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ /หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ  

2. จดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของกิจการให้แก่
คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 

3. จดัท าแผนการพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบคุคลที่มี
ศกัยภาพให้สามารถสบืทอดต าแหนง่งานในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดบัสงูเกษียณอาย ุ ลาออก 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย  
 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ  / กรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

คา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ทัง้นีเ้พื่อให้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนมีความ
เหมาะสม โดยด าเนินการ ดงันี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั 
1.2 พิจารณาข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัทเพื่อเปรียบเทยีบถึง

ความเหมาะสม 
1.3 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการ

ตอบแทนบคุคลที่ชว่ยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
1.4 ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสดัสว่นการจ่ายคา่ตอบแทน

ของแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม 
1.5 พิจารณาให้การจา่ยคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หนว่ยงานทางการก าหนดหรือข้อแนะน าที่เก่ียวข้อง 

2. ประเมินผลกรรมการผู้จดัการและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย  

 
ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ) 
2. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นางสภุคั สขุสวสัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (สาขา 1) 
4. นายสทิธิโชค ชินนรัุตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ส านกังานใหญ่) 
5. นางสาวพชนนั สงิห์ภู ่  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายราชา พจน์อริยะ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน (ส านกังานใหญ่) 
7. นายอรรถพล ธนาพล  ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน (สาขา 1) 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ   
1. เป็นผู้บริหารจดัการ และควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอ านาจให้ผู้บริหาร

หรือบคุคลอื่นใด ด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท 
2. เป็นผู้ก าหนดและก ากบัดแูลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบตัิ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารก าหนด 
3. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
4. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอ านาจในการอนุมตัิ

หรือยกเลกิการซือ้ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพย์สนิ การลงทนุ และการช าระราคาหรือค่าใช้จ่าย
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ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมตัิที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

5. มีอ านาจในการอนุมัติการซือ้ทรัพย์สิน หรือการช าระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอ านาจอนุมัติที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

6. เป็นผู้พิจารณาเร่ือง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารตามล าดบัของความส าคญั 

7. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราค่าจ้าง ให้เงินรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน 
และคา่ตอบแทนอื่น ๆ ของพนกังานทัง้หมดของบริษัท ในต าแหนง่ต ่ากวา่ผู้จดัการฝ่ายลงไป 

8. มีอ านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทตา่ง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพื่อความสะดวก
ในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั 

9. ขออนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท 

10. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึง่ระเบียบวินยัภายในองค์กร 

11. น าเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  
12. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 
13. ก ากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นนัน้ กรรมการผู้จดัการ

จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะไมร่วมถึงอ านาจ และ/
หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ่งการ
อนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้  เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
 

การก าหนดอ านาจอนุมัตวิงเงนิ 
 

เร่ือง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

1. อนมุตักิารจดัหาสินทรัพย์ถาวร
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 60,000,000 บาท ไม่เกิน 30,000,000 บาท - - 

2. อ นุ มั ติ ก า ร ข าย สิ นท รั พ ย์
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 40,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท - - 

3.  อนุมัติการซื อ้ เ พ่ือการซ่อม
บ ารุง 

ไม่เกิน 30,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 
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เร่ือง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

4. อนมุตัิการซือ้อุปกรณ์และวสัดุ
ส านกังาน  

เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 

5. อนมุตักิารขายสินทรัพย์ยกเว้น
อสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท - - 

6. อนุมัติการขอ รับ  /  ใ ห้การ
สนบัสนนุวงเงินสินเช่ือ 

ไม่เกิน 100,000,000 บาท - - - 

หมายเหต ุ: กรณีเกินอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร จะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) 
 

 
 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ผูต้รวจสอบภายใน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการ (ส่วนสาขา) 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
(ส านกังานใหญ่) 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
โรงงานส านกังานใหญ่ 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
โรงงาน สาขา 1 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายขาย
และการตลาด 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมบ้อรด์ 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมย้าง 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
กระดาษ 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบคุคล 

ผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายจดัซือ้ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ขายและตลาด
ต่างประเทศ 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย 
ขายและตลาด 
ในประเทศ 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ขายและตลาด 
ฝ่ายกระดาษ 

 

ส่วนงาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ส่วนงาน
คลงัสนิคา้/สโตร ์

 

ส่วนงานจดัส่ง/
ส่งออก 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

เลขานุการบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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2.2 เลขานุการบริษัท 
นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และ
ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

3. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิ
ตา่ง ๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่เก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกังาน กลต. ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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 หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เลขานกุาร

บริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่  และให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
ก) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) คา่ตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 28,000 บาทตอ่เดือน 
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หน้าที่ 2.0 - 15  

 กรรมการ 18,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 
2) คา่เบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด : จ านวน  7,000 บาทต่อ

ทา่นตอ่ครัง้ ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) คา่ตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งยงัคงเป็นอตัราค่าตอบแทน

เทา่กบัปี 2559 ที่ผา่นมาทกุประการ 
หมายเหต ุ:  เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการ

ควบคมุการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ โบนัส ที่ได้ระบุไว้
ข้างต้น และตามอ านาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมลูค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี 
จะต้องน าเสนอเป็นวาระการประชมุต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยระบุรายละเอียด

และความสมเหตสุมผลของการจ่ายสวสัดิการเพิ่มเติมดงักลา่ว  
 

จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ (ปี 2559 – 2560) มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้
ที่เข้า
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์ 8 8 9 9 15 15 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 8 8 9 9 15 15 

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 8 7 9 9 15 13 

4. นายชพูงษ์  ธนเศรษฐกร - - 5 5 - - 

5. ดร.เอกรินทร์  วาสนาสง่ - - - - 9 9 

6. นายชาล ี  สขุสวสัดิ์ 8 8 9 9 15 12 

7. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ์ 8 8 9 9 15 15 

8. นางวราภรณ์   สขุสวสัดิ์ 8 8 9 9 15 15 

9. นายอารักษ์   สขุสวสัดิ์ 8 8 8 9 15 14 

10. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ 8 8 9 9 15 13 
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หมายเหตุ :  -  นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการ
อิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้
ที่เข้า
ประชุม 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้
ที่เข้า
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 2 2 2 2 3 3 

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 2 2 2 2 3 2 

3. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 2 2 2 2 3 3 

4. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 2 2 2 2 3 3 

 
คณะกรรมการสรรหา 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้
ที่เข้า
ประชุม 

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 1 1 2 2 2 2 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 1 1 2 2 2 2 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 1 1 2 2 2 2 

 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้
ที่เข้า
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้
ที่เข้า
ประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย์ 4 4 4 4 5 5 

2. รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานรัุกษ์ 4 4 4 4 5 5 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 4 3 4 4 5 4 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

จ านวนครัง้
การ

ประชุม 

จ านวนครัง้
ที่เข้า
ประชุม 

จ านวน
ครัง้การ
ประชุม 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 1 1 1 1 1 1 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 1 1 1 1 1 1 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 1 1 1 1 1 1 
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คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ส าหรับปี 2559 และ ปี 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัท รวมถงึต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย์ 480,000 65,000 120,000 665,000 552,000 98,000 120,000 770,000 552,000 161,000 120,000 833,000 

2. รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานรัุกษ์ 420,000 80,000 120,000 620,000 492,000 119,000 120,000 731,000 492,000 189,000 120,000 801,000 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 360,000 70,000 60,000 490,000 430,000 112,000 60,000 604,000 432,000 168,000 60,000 660,000 

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

5.ดร.เอกรินทร์             วาสนาสง่ - - - - - - - - 144,000 77,000 35,000 256,000 

6. นายชาลี   สขุสวสัดิ ์ 180,000 65,000 60,000 305,000 216,000 91,000 60,000 367,000 216,000 147,000 - 363,000 

7. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์ 180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 63,000 60,000 339,000 216,000 126,000 - 342,000 

8. นายอารักษ์   สขุสวสัดิ ์ 180,000 65,000 60,000 305,000 216,000 84,000 60,000 360,000 216,000 154,000 - 370,000 

9. น.ส.ทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์ 180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 70,000 60,000 346,000 216,000 112,000 - 328,000 

10. นางวราภรณ์   สขุสวสัดิ ์ 180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 70,000 60,000 346,000 216,000 126,000 - 342,000 

รวม 2,160,000 480,000 600,000 3,240,000 2,691,000 742,000 600,000 4,033,000 2,700,000 1,260,000 335,000 4,295,000 

หมายเหต ุ:  -  นายชพูงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุสามญัผู้   ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

 -  ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 180,000 20,000 ไม่มี 200,000 276,000 28,000 ไม่มี 304,000 276,000 35,000 ไม่มี 311,000 

2. พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย์ 120,000 20,000 ไม่มี 140,000 216,000 28,000 ไม่มี 244,000 216,000 35,000 ไม่มี 251,000 

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

รวม 420,000 55,000 ไม่มี 475,000 708,000 84,000 ไม่มี 792,000 708,000 98,000 ไม่มี 806,000 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
คณะกรรมการสรรหา 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 7,000  14,000  14,000  
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 7,000  14,000  14,000 

3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์ 7,000  14,000  7,000 

รวม 21,000 42,000 35,000 
 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 7,000  7,000  7,000  
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 7,000  7,000  7,000  
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์ 7,000  7,000  7,000 
รวม 21,000 21,000 21,000 
 

ข) คา่ตอบแทนผู้บริหาร  
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ 

(คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) 

เงินเดือน 7 10,824,000 7 9,990,760 7 10,008,720 

โบนสั - 476,000 - 773,730 - 736,060 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 10,000  14,000 21,000 

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

3. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 10,000 14,000 21,000 

4. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 10,000  14,000 21,000 

รวม 40,000 56,000 77,000 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงนิ 

(คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) 

เงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ 

7 342,720 7 332,283 7 335,184 

รวม 7 11,642,720 7 11,096,773 7 11,079,934 

 
ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการให้สวสัดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร

บริษัท ในสว่นท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน คา่เบีย้ประชมุ สวสัดิการ คา่บ าเหน็จ โบนสั และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการก าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัทไว้อยู่ก่อนแล้ว หากในภายหลงัจะมีการให้สวสัดิการพิเศษ
เพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลูค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน าเข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบรุายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการพิเศษเพิ่มเติมดงักล่าว ตวัอย่างเช่น หากเป็นกรณีของการให้สวสัดิการพิเศษ
เพิ่มเติมในรูปของรถประจ าต าแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนกังานขบัรถ
ประจ าต าแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผล
และให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วตอ่ไป 

 

 ค่าตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี - 

 
2.3 บุคลากร 
 

 จ านวนพนักงาน )ไม่รวมผู้บริหาร (  
ในรอบปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560  ปีที่ผา่นมา บริษัทและบริษัทยอ่ยมีจ านวนพนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

ข้อมูล 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
พนักงานประจ า 212 253 289 

1. ฝ่ายบริหาร 11 11 10 
2. ฝ่ายการตลาด 50 102 100 
3. ฝ่ายโรงงาน/ผลติ 63 55 71 
4. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 21 20 21 
5. ฝ่ายจดัซือ้ 12 13 12 
6. ฝ่ายบคุคล/ธุรการ 32 26 34 
7. สว่นงานสโตร์/คลงัสนิค้า 8 17 20 
8. สว่นงานจดัสง่และสง่ออก 11 5 17 
9. สว่นงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 4 4 
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ข้อมูล 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
พนักงานรายวนั 849 960 972 

รวม 1,061 1,213 1,261 
หมายเหตุ :  พนักงานรายวัน ประมาณร้อยละ 79.14 เป็นพนักงานในฝ่ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่างด้าวคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 65.95 ของพนักงานรายวัน  

 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
 

หน่วย : บาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
คา่ตอบแทนของพนกังานประจ าในรูปเงินเดือน 
โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

67,526,241 70,399,617 
 

70,921,236 

คา่ตอบแทนของลกูจ้างในรูปคา่จ้าง 123,928,952 141,600,598 141,954,236 
คา่อบรมสมัมนา 72,797 72,797  113,467 

รวม 191,527,990 212,073,012 212,988,915 
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ซึ่งบริษัทด าเนินการจัดตัง้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

 
บริษัทมีนโยบายการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจ้าง โดยจะพิจารณาจากอตัราการเติบโตของผล

การด าเนินงานในแตล่ะปีเป็นส าคญั ตอ่มาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้ของอัตราคา่ตอบแทนให้ครอบคลมุเงินเฟอ้ในแต่ละ
ปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้เป็นรายบุคคลตามระดับความมีอุตสาหะ ตัง้ใจ ทุ่มเท และความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานเป็นล าดบัตอ่มา 

 

 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  
-  ไมม่ี  - 

 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 
ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จัดให้มีสวสัดิการให้กบับคุลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บริษัทมีเปา้หมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ  
 การให้พนักงานเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง

น าเสนอความคิดเห็นมมุมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 
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 สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา
การให้ผลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จากผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่มัน่ ทุม่เทในการท างาน
โดยเฉพาะที่ตวับคุคล  

 สง่เสริมให้พนกังานสร้างความรู้จากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัการท างานจริงที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลติ ด้านการพฒันาสนิค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานของบริษัทให้มี
ความทนัสมยัและสามารถปรับตวัได้ทนัต่อทกุๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มี
การเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ให้เกิดขึน้ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการท างาน ที่จะต้อง
สร้างการพฒันาและความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้องดีขึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าใ ห้เติบโตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจดัการให้สดัสว่นต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายลดลงอยา่งตอ่เนื่องในขณะท่ีจะต้องบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

3. การก ากับดูแลกิจการ 
 

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2555 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนมุตัิ

นโยบายก ากบัดแูลกิจการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงัจากวนัท่ีประชมุดงักลา่ว 
โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทในทุกระดับชัน้ทัง้ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจน
คณะกรรมการ ทัง้นี ้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่
ยัง่ยืนอนัจะน ามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และสาธารณชนทั่วไป โดยนบัจากวนัที่ได้มีการอนุมัติ
นโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการในครั ง้แรกแล้วก็ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ส าคั ญ
เพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏิบตัิที่ดี ซึ่งสาระส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders)  

บริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั ซึ่งสิทธิของผู้ ถือหุ้ นดงักลา่วครอบคลมุสิทธิ
พืน้ฐานตา่ง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของ
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กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือ
บริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการ
ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจดัสง่เอกสาร 
โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่า 14 
วนั โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน 
รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชมุ และสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุและออกเสยีงลงมติ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ  

3) บริษัทจะไมม่ีการริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาข้อมลูต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้
ตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศกึษาข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
กะทนัหนั เป็นต้น 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเร่ือง
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น 

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ือง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอช่ือบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้  

6) กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่
เก่ียวข้องได้ 

7) เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเพื่อแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายช่ือกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถาม
ค าตอบ และจะเปิดเผยตอ่สาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
หมวดที่ 2 : การปฏบิัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนด
แนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่ งในการจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการลว่งหน้าในเวลาอนัควร รวมถึงเปิด



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 25  

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ท่าน หรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนีบ้ริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบน
เว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อยะ 30 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัทและตามล าดบัวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่าง
ชดัเจนและเพียงพอ รวมทัง้จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกบัผู้ถือหุ้ นกลุม่
ใดกลุม่หนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยงัไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารที่มีสว่นได้เสีย
เก่ียวกบัเร่ืองใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นัน้จะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณามติ
การเข้าท ารายงานในธุรกรรมนัน้ ๆ  

บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้แจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุ
คนในองค์กรถือปฏิบตัิ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดแูลในการน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนนัน้ บริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดแูลและพิจารณาตดัสนิความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่นตวั และมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่
ก าหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทส าหรับตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัก าหนดให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร รายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวข้องในการกระท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ให้ถกูต้อง 
 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   

บริษัทให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ อาทิ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ลงทนุ 
เจ้าหนี ้และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่เป็นต้น โดยผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสทิธิที่มตีามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนีบ้ริษัทจะค านงึถึงผลประโยชน์ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน จะต่อต้านการ
ทจุริต การคอร์รัปชัน่ การไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา รวมถึงการเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน 

โดยบริษัทจะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดย
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้าง
เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนให้กบั
กิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี  ้บริษัทยงัจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียนเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือ
เร่ืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถให้ข้อมลูต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทางกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ดงันี  ้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 26  

 ให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกับพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเน้นการพฒันา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยัในการท างานและคณุภาพชีวิตของพนกังานเป็น
ส าคญั  

 การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกัน
อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

 การปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มีกบัสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด 

 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้า มีความรับผิดชอบต่อลกูค้าทัง้ด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดี
และได้มาตรฐาน การรักษาความลบัของลกูค้า และการให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาที่เป็นธรรมและ
เทา่เทียม ภายใต้นโยบายการก าหนดราคาที่มี 

 การปฏิบตัิตามกรอบกติกา การแขง่ขนัท่ีดี รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า 

 ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพื่อ ชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู โดยคณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้อง
กบับริษัท ทัง้ข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา สม ่าเสมอ และโปร่งใส โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
ก าหนด ซึง่ข้อมลูส าคญัที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจสง่ผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีที่เป็นอิสระและได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การจัดให้มีส านกังานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบตัิงานตาม
ระบบการถ่วงดลุและตรวจสอบได้ (Check and Balance) เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบในการท าหน้าที่นกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

- การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่ส าคญัให้แก่นกัลงทนุทราบ 

- ชีแ้จงกรณีที่มีขา่วลอืหรือขา่วสารตา่ง ๆ  

- การด าเนินการเมื่อมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

- การประชมุร่วมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์  

- การจดักิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์  
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โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ได้แก่ การตอบค าถามทางโทรศัพท์ 02 -152-
7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.ecf-furniture.com หรือ www.elegathai.com  

นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  
 เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของการ

ประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา 
 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะของ

คา่ตอบแทน  
 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 นโยบายเก่ียวกบัสงัคม และสิง่แวดล้อม 
 จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)’ 
 โครงสร้างการถือหุ้น 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 วิสยัทศัน์ / ภารกิจ 
 รายงานประจ าปี 
 งบการเงิน 
 ขา่วสารท่ีเผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี ้
บริษัทจะจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูเป็นประจ า เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความ
ทนัสมยั และสามารถสง่ตอ่ขา่วสารข้อมลูตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 

บริษัทยังจัด ใ ห้มีก ารสื่อสาร ข้อมูลผ่านการพบปะกับนักวิ เค ราะห์ เ ป็นประจ า  โดยในปี  2560 
บริษัท  ไ ด้จัดใ ห้มีการพบปะในลักษณะการเ ปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับนักวิ เคราะห์  เ ป็นจ านวน 4 ครั ง้
ในรอบปี  ในรูปแบบของการจัดประชุมแบบกลุ่มใหญ่  และการประชุมแบบกลุ่มย่อย นอกจากนี ใ้นรอบปี
ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการน า เสนอข้อมูลต่อนักลงทุนประเภทสถาบันรวมแล้วไม่ต ่ากว่ า  6 แห่ง  เพื่อ
น า เสนอ ข้อมูลของบ ริษัท  และส ร้า ง โอกาสการจัดหาแหล่งที่ม าของ เ งินทุน เพื่อ ใ ช้ ในการด า เนินธุรกิจ  
ผ่านทาง รูปแบบการออกและเสนอขายหุ้ น เพิ่มทุน ใ ห้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement) ในแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่บริษัทได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 
2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น สามญัเพิ่มทนุโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 233,925,535 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และจ านวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแตบ่างสว่นก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
ไมว่า่กรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี ้จะต้องมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่

mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.elegathai.com/
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เกินกวา่ร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  

โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทยัง ไม่ไ ด้ด า เนินการออกและเสนอขายหุ้ น เพิ่มทุนใ ห้แก่
ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) แต่อย่างใด โดยในส่วนของการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) บริษัทมีจ านวนหุ้นคงเหลอืส าหรับการจดัสรรเพื่อเสนอขายจ านวน 47 ,975 ,178 หุ้ น  
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่ง
สามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพฒันาและก าหนดแนวทางนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ าทกุปี  

คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
และมีหน้าที่ส าคญัในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึงก ากบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 9 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน  4  ทา่น และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน  5 ท่าน และจาก 
4 ทา่น ใน 5 ทา่น ที่ไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นอิสระ โดยบริษัทได้ก าหนดนิยมกรรมการอิสระในระดบัท่ี
เข้มกวา่หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน 
ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดย
คณะกรรมการแตล่ะคนจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้
ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากนีท้ี่ผา่นมาในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ยงัไม่มีครัง้ไหนที่มีจ านวนกรรมการต ่ากว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม และนบัตัง้แต่ปี 2558 นี ้จึงได้ก าหนดเป็น
นโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า วา่ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ คณะกรรมการจะต้องมีจ านวน
อยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
คณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตามขอบข่าย และอ านาจหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัท และผ่านการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท นอกจากนีท้างบริษัทยงัส่งอบรมและ
พฒันาเพื่อให้เกิดความรู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ 
เพื่อก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทถือปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนที่ชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแตล่ะคน โดยอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่กบับริษัทได้ 
รวมทัง้อตัราคา่ตอบแทนที่ก าหนดสามารถเทียบเคียงได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 
นอกจากนีย้งัมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาความรู้ที่จะใช้ในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 
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คณะกรรมการบริษัทจะมีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ได้รับเอกสารประกอบการประชมุในแตล่ะวาระการประชมุเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายจัดการประชุมไม่น้อยกว่า  
5 วนัท าการ และในการประชุมกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัท  
ผู้มีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุใด ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสยี โดยได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทต้อง
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในทกุครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตจุ าเป็น โดยในการประชมุจะพิจารณาถึงวาระการประชุม
ที่จะพิจารณาว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ทัง้นี เ้พื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบข้อมลูที่จะใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนัน้ ๆ ด้วยความครบถ้วน และเป็นไปด้วยความรอบคอบ 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะจัดประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจ าเป็น โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย โดยควรจะพิจารณาแจ้งผลการประชมุให้กรรมการผู้จดัการรับทราบด้วย 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่ม เติมได้จาก
กรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่ก าหนด และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือผู้มีความเห็นอิสระในสายงานอื่น ๆ มาร่วมให้ความเห็น โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด าเนินการกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล
และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และยงัได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์  และการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งส าเนาเอกสารการรายงานดังกล่าวให้ก ับ
เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อ
รับทราบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้  นอกจากนีย้ังจะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้องส าหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลกัเกณฑ์ที่หนว่ยงานก ากบัได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบตัิไว้ 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและด าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ 
ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก 
ข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัท
ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลูค่าตอบแทนที่ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัขนาด
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ ก าไรสทุธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ – 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่ง
จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท เฉพาะในสว่นของกรรมการอิสระ ยงัได้
มีการจดัท าแบบประเมินผลการท างานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี เพื่อน าสง่ข้อมลูการประเมินดงักลา่วรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั
กรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปีด้วย หากการประเมินผลการท างานของกรรมการผู้จดัการสามารถบรรลเุป้าหมาย และ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้มีการพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ในคราวเดียวกัน
ด้วย ซึง่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จะปฏิบตัิงานตามกฎบตัรของแต่ละคณะต่อไปโดย
เคร่งครัด  
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กรรมการของบริษัททกุคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  
ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน นอกจากนี  ้กรรมการบริษัท
ทกุคนยงัอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติ เ ป็นหน้าที่ที่จะ ต้อง
เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศและให้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการเข้าใหม ่ทัง้นีเ้พื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ 

นอกจากนี  ้คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้ น 
ผู้ ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยข้อมลูที่เปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึง่รวมถึง
รายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ทัง้การจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน 
ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท 

 
3.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ 
ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา  
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

 
3.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่ เป็น บิดา 
มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์ เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่าย
หนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

 ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
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อื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอ่ย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 

 ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และ 

 ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
1. ในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหลกัเกณฑ์คือ กรรมการ

ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร นอกจากนีย้งัพิจารณา
คดัเลอืกตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจของบริษัท 
1.3 ส าหรับกรณีที่เป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ

ปฏิบตัิงานในช่วงที่เคยด ารงต าแหนง่ และพิจารณาถึงจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะทา่นจะไปด ารง
ต าแหนง่ ซึง่ไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อปอ้งกนัปัญหาด้านประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

1.4 การแต่งตัง้กรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลที่จะเสนอให้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน กลต. ก าหนด และหลกัเกณฑ์ของบริษัทเอง 

1.5 พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนบัจากวนัที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและความ
จ าเป็น หากจะแตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป  

เมื่อได้รายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะน ารายช่ือเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 33  

เพื่อพิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 
2. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนั
วา่ผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็น
ผู้ออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

3. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
3.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 3.1 เลอืกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ประธาน
ในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบคุคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
มหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ใน
ต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
นบัตัง้แตปี่ 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ที่
ผา่นมา ซึง่หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาด าเนินการด้านตา่ง ๆ ดงันี  ้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
4. จดัท าแผนการพฒันากรรมการ 
5. จดัท าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการของบริษัททกุท่าน มีคณุสมบตัิตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพ โดยกรรมการบริษัททัง้ 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ง
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เป็นหลกัสตูรที่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  นอกจากนีย้งัได้ก าหนดเป็น
นโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูลโครงการอบรมในหลกัสตูรที่
เก่ียวข้องกบัการพฒันางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคดัเลือกและเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ที่
นา่สนใจเป็นการเพิ่มพนูความรู้ให้กบัตนเองได้ 

โดยเมื่อช่วงปี 2560 ที่ผา่นมามกีรรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่ได้เข้ารับการอบรม และศกึษาดงูานใน
หลกัสตูรตา่งๆ เพื่อเพิ่มพนู ความรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนนิธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ  ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ไป
ศกึษาดงูานในโครงการ “การสง่เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและวตัถดุิบในอตุสาหกรรมแปร
รูปไม้ไทยเพื่อมุง่สูอ่ตุสาหกรรมแปรรูปไม้ 4.0” ณ สาธารณรัฐเช็ก 

2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ  ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 140/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

3. นายชาลี สุขสวัสดิ์   รองประธานกรรมการบริหาร ได้ไปศึกษาดงูานในโครงการ “การสง่เสริมการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานและวตัถดุิบในอตุสาหกรรมแปรรูปไม้ไทยเพื่อมุ่งสูอ่ตุสาหกรรมแปรรูปไม้ 4.0” 
ณ สาธารณรัฐเช็ก 

4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์   กรรมการผู้จัดการ  ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูร The Master of Ivestment 
Courses  (Ultra Wealth Group รุ่นท่ี 3) สถาบนั Ultra Wealth Group 

5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสูตร “การ
ก าหนดคุณสมบตัิผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบญัชี 
(สมห์ุบญัชี) ของบริษัทจดทะเบียน” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) 
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเก่ียวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ

เตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทยงัคงต่อเนื่อง และเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยได้วางแผนการสืบทอดต าแหน่งงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยบคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อการก้าวสู่ต าแหน่งที่สงูขึน้ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ท างานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเอ งมีบทบาท
รับผิดชอบ การได้เข้าร่วมรับฟังการประชมุในระดบัท่ีเป็นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงู  

2. จดัเตรียมให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้
กวา่เดิมเพื่อเตรียมรองรับในระดบัต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 

3. ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัรองที่มีศกัยภาพเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่งาน 
4. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดบัรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผู้น าองค์กร การสร้าง

จิตส านกึในระดบัความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบคุลากรในสาย
งานท่ีตวัเองเป็นผู้ รับผิดชอบ 

5. พฒันาให้ผู้บริหารงานระดบัรองมีโอกาสได้น าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงู 
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3.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษัทมกีลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการ

ด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ซึง่ขณะนีม้ีทัง้หมด 6 บริษัท คือ  
บริษัทยอ่ย 
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.95  
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.00 
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
บริษัทร่วม 
5. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 33.37 
6. บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 
เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท บริษัทได้จดัสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็น

กรรมการ และผู้บริหารในต าแหนง่กรรมการผู้จดัการในบริษัทยอ่ย และเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยขอบเขต
อ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จดัการของบริษัทยอ่ย จะมีรายละเอียดเช่นเดยีวกนักรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการของบริษัท โดยตวัแทนของบริษัทท่ีเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย รวมถงึบริษัทรร่วม จะมีสว่นร่วมในการ
ก าหนดนโยบายที่ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารงาน การลงทนุ เป็นต้น 
3.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัท (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2555 มีมติ
ก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 
ดงันี ้  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ต้องปฏิบตัิดงันี ้
1) ต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท 
2) ต้องไมน่ าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม 

3) ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัท และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน โดยข้อก าหนดดงักล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ลกูจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระท าผิดร้ายแรง 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59  

โดยทางบริษัทได้ประกาศระเบยีบข้อบงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทราบโดยทัว่กนั 
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3.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
บริษัทมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี (Audit Fee) 

ส าหรับปี 2560 บริษัทได้วา่จ้างผู้สอบบญัชี ได้แก่ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 5389 แหง่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย
ในรอบปี 2560 โดยมีคา่ธรรมเนยีมและการเรียกเก็บเงินเป็นจ านวนเงินรวม 1,420,000 บาท (หนึง่ล้านสี่
แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

2. คา่สอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee) 
คิดเป็นจ านวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
รวมเป็นจ านวนเงินส าหรับค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2560 เท่ากับ 2,200,000 บาท (สอง 

ล้านสองแสนบาทถ้วน) 
ในปี 2560 ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5389  

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ซึ่งอยู่ในรายช่ือผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัท / 
บริษัทยอ่ย / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 
 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 
 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
ศกัยภาพในการแขง่ขนั ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม มีส านึกรับผิดชอบต่อสงัคม และเพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนของธุรกิจ โดยค านงึถึงผู้ที่มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิสยัทศัน์ “มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้น า
ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารและจัดการตาม
มาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจสูงสุด”  ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นรากฐานส าคญัที่จะน าไปสูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท
ภายใต้กรอบการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ ความรับผิดชอบ นวตักรรมใหม่ และการก ากับดูแล
กิจการ 
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กรอบกลยทุธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจ 
 

  
โดยบริษัทได้วางกลยทุธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจผา่นกระบวนการบริหารความเสีย่ง และการประเมินผลกระทบ

ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน  มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ ความสมดุล ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิง่แวดล้อม 
 
กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
1. พัฒนาคนเพื่อสร้างคนเก่ง ควบคู่ไปกับคนดี และมีความรับผิดชอบ 

บริษัทก าหนดคณุลกัษณะพืน้ฐานที่ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี พร้อมก าหนดความสามารถตามต าแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการท างานของพนกังาน ตลอดจนการบงัคบัใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
และกฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้สร้างนวตักรรมผ่านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง ให้กบับริษัท และสงัคม  
 
2. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ 

บริษัทก าหนดเปา้หมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ สร้างมลูคา่อยา่งยัง่ยืนให้กบัผู้ มีสว่นได้เสยี สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแขง่ขนั และลดผลกระทบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม ในทกุกระบวนการ  

 
 
 
 

„ การปฏิบตัิและด าเนินงาน                
อยา่งเป็นธรรมตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 

„ การบริหารทรัพยากรบคุคล 

„ นโยบาย Happy Workplace 

„  นวตักรรมการออกแบบ
ผลติภณัฑ์และบริการ 

„  รูปแบบและนวตักรรมเชิงกลยทุธ์ 

„  ความเป็นเลศิในการพฒันา
กระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ 

„ การผลติสนิค้าที่ปลอดภยั            
สูผู่้บริโภค 

„ การเสริมสร้างสงัคมที่ยัง่ยืน 

„ การจดัการทรัพยากร และ  
บรรเทาผลกระทบ                    
ตอ่สิง่แวดล้อม 

„ การผลติสนิค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล 

„ การผลติสนิค้าให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 

Quality Responsibility 

Corporate 
Governance Innovation 
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กระบวนการด้านต่าง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขนั 

 
3. การสร้างสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance) 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน ถ้าพนกังานมีความสขุในการท างาน และมีความสขุในชีวิตสว่นตวัควบคู่
กนัไป จะท าให้เกิดสขุภาวะในชีวิต ซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จ ความมัน่คง และความก้าวหน้าของพนกังาน 
องค์กร และสงัคมร่วมกนั   
 
4. การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล ให้ความส าคญัต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
จากกระบวนการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุม และ
ช่องทางตา่ง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุง ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิ การด าเนินธุรกิจ 
การบริหารจดัการด้านตา่ง ๆ อยา่งโปร่งใส ่สามารถตรวจสอบได้ ผา่นทางรายงานประจ าปี เว็บไซด์ และบนเวทีการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

 
กรอบจริยกรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 
 

การตลาด 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

กระบวนการ 

(บริหาร/
ผลิต) 

การจัดส่ง 
การใช้งาน
สินค้า 

การจัดการ 

ของเสีย 
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โดยบริษัทได้ก าหนดกรอบจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
รวมถึงได้ก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงาน เพื่อส านกึรับผิดชอบตอ่สงัคม  และการพฒันาอยา่งยัง่ยืนไว้ดงันี ้

 
1. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ : ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
 
ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ

ที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การเพิ่มทนุหรือลดทนุ การจดัสรร
เงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ เป็นต้น  

2) สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 
 จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั โดยจะระบวุนั เวลา 

สถานท่ี และวาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ข้อมลูที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจอยา่งครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคญัที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศที่รายงาน 
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้องโดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษัท 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  
 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนแทน 
3) ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัตา่ง ๆ ตามรายละเอียดในแตล่ะวาระได้ 
4) เมื่อการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงของแต่ละวาระในการประชุมสามญั

และวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5) บริษัทจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้ด้วยความ
รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 
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6) บริษัทมีการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนกัวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพื่อเหลา่นีเ้ป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กบัผู้ถือ
หุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ เพื่อสามารถติดตามและรับทราบข้อมลูจากทางบริษัทได้ โดยในรอบปี 2560 
บริษัทได้จดัการประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในรูปแบบกลุม่ใหญ่ และกลุม่ย่อยไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ และ
ได้จดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่
ผ่านมา 

7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

 
ลูกค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ด าเนินธุรกิจด้านการผลติ จ าหนา่ยสนิค้าที่มีความปลอดภยัต่อการใช้งาน ค านึงถึงสขุภาพของผู้ ใช้งาน และ

การให้บริการหลงัการขายที่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 
2) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าที่เพิ่มคณุคา่ในการใช้งานตอ่ผู้บริโภค 
3) ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ

ลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผิดในลกัษณะดงักล่าว ผู้กระท าในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้างของ
บริษัทจะต้องถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
5) ยึดหลกัการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อ

ลกูค้าเป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
6) จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนจากลกูค้าจะได้รับการ

เอาใจใสแ่ละด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ให้กบัลกูค้าอยา่งเป็นธรรม ผา่นช่องทางการติดตอ่สือ่สาร
ทัง้ทางโทรศพัท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, www.ecf-
furniture.com หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถ
ตอบสนองจดัการข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส าเร็จร้อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจดัหาแนวทางเพื่อสร้างความพึง
พอใจของลกูค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดิม   

7) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพฒันาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกบัลกูค้า
ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจ าทุกปี เพื่อรับฟังปัญหา 
อุปสรรคในการท างานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาใ ห้ดีขึน้กว่าเดิม 
นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดักิจกรรมการเพื่อลกูค้าในกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) 
เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบสินค้าขึน้ใหม่เป็นประจ าทุกปี พร้อมกับจัดรายการ
สง่เสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาสินค้า ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ 
และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าระหวา่งกนัเป็นประจ าทกุปี  

 

http://www.elegathai.com/
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ภาพการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ลูกค้า Costa ประจ าปี 2560 
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คู่ ค้าและเจ้าหนีก้ารค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นส าคญั 
2) คดัเลอืกคูค้่าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภยั และ

เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
3) รักษาความลบัหรือข้อมลูทางการค้าของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
4) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าใ ห้แก่วตัถดุิบ

และสินค้าที่ทางบริษัทมีการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านจดัซือ้ของบริษัทจะมีการ
เข้าพบและร่วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพฒันา
ให้ดีขึน้กวา่เดิม  

5) การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

6) ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูต่อคู่ค้า
เป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดย
ผู้ เก่ียวข้องกบักิจกรรมจัดหา จัดซือ้ จดัจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และ
ต้องวางตวัเป็นกลางไมม่ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 
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คู่แข่งขันทางการค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิตามกรอบกติกา การแข่งขนัด้วยความเป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้า

และการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า  
2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วให้ร้าย 
3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ 
4) ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
 
เจ้าหนี ้
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินตามข้อตกลงการกู้ ยืมที่มีอยา่งเคร่งครัด  
2) การปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการมี

ความสามารถที่จะช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึง่อตัราสว่นทางการเงินให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาการกู้ยืมเงินโดยเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

4) เปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
5) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เจ้าหนีแ้ละลกูหนีไ้ด้ตกลงไว้

ร่วมกนั ทางลกูหนีจ้ะรีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบเป็นการลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้
เกิดความเสยีหาย  

6) มีการจดัประชมุเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และจดัเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีเ้พื่อรับทราบ
นโยบายการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจต่อ
เจ้าหนี ้

 
พนักงาน 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั ด้วยความเป็นธรรม  
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเน้นการพฒันา

ศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงาน
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตัิคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนกังานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลกัสตูรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีการความสนใจที่จะขอ
สมคัรเพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเร่ืองขึน้มาต่อฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะ
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะที่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงาน
ที่จะได้รับภายหลงัการเข้ารับการอบรมเป็นส าคญั  

3) จัดท า Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพฒันาบุคลากร
เหลา่นัน้ให้มีความสามารถในการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง รวมถึงการสบืทอดต าแหนง่งานตอ่ไปได้  
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4) ให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยัในการท างานและ
คณุภาพชีวิตของพนกังานเป็นส าคญั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดจ านวนการเกิดอบุตัิเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีของพนกังานที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัคือ 
พนกังานทกุคนจะต้องสวมถงุมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตัิงานตลอดเวลา โดยจะ
พิจารณาจากกระบวนการท างานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็นส าคัญ เช่น หาก
ปฏิบตัิงานในบริเวณที่มีเสยีงดงั พนกังานจะต้องสวมที่ปิดห ูเป็นต้น  

5) การเคารพซึง่สิทธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรี และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือสง่ผ่านข้อมลู
หรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายหรือหรือผู้ที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง 

6) ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 
7) สง่เสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ

ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
8) สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท าประกันชีวิตให้กับพนกังาน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยในส่วนของการตรวจ
สขุภาพของพนกังานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แตเ่ร่ิมเข้างาน และระหว่างการท างานเป็นประจ าในแต่ละ
ปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จัดให้ส านกังานประกันสงัคม จังหวดัระยองเข้าให้ข้อมูลและ
ความรู้งานประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งด้าว  

10) เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึ่งข้อเสนอ
ตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีในการท างานร่วมกนั 

11) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ไม่ด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสงัคม และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอื่นผู้อยู่อาศยัใน
ชมุชนและสงัคม 

3) ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

4) สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับ

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้จากเดิม 
6) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
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7) สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดั และฟืน้ฟ ู
การทดแทน การเฝา้ระวงัและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

8) ปลกูจิตส านกึและสง่เสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนกังานทกุระดบัในเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม 
9) สง่เสริมการใช้เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
10) ส าหรับแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวตัถดุิบ

หลกัคือ ไม้ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวสัดทุี่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจดัการ
เพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัท 

 
โดยที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั บริษัทไมเ่คยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกบัชมุชนในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคยีงกบั           

โรงงานในประเด็นที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
 

2. การประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
นบัตัง้แต่ก่อตัง้บริษัท ในปี 2542 นโยบายส าคญัที่บริษัทยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนบัตัง้แต่เร่ิมต้นการ

ด าเนินธุรกิจคือ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซึง่บริษัทให้ความส าคญัตอ่การด าเนินงานท่ีเอาใจใสต่อ่ผู้ที่มีสว่นได้
เสยีในทกุ ๆ ฝ่าย ด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้องตามข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบและวิธีการปฏิบตัิตามหลกัการท่ีหนว่ยงานท่ี
ก ากบัดแูลได้ก าหนดเอาไว้ นอกจากนีย้งัได้ปลกูฝังหลกัการนีใ้ห้กบัพนกังานในทกุระดบัปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
และมีความเป็นธรรม ทัง้การปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยกนัเอง การปฏิบตัิตอ่ลกูค้า ผู้บริโภค คูแ่ขง่ทางการค้า คูค้่า ชมุชน และ
สงัคม ตระหนกัถึงการรักษาความลบั การก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายใน การเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน ตลอดจน
ไม่ปฏิบตัิตนอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การต่ อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยสามารถแบง่แนวปฏิบตัิ ได้ดงันี ้

 
2.1 การสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าโดยเสรี 

บริษัท ได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  ซึง่
กว่าร้อยละ 52 เป็นการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลกัของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่ น และ
รองลงมาคือการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าในกลุม่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่ง
ลกูค้าแต่ละรายมีระบบการสัง่ซือ้สินค้า ตรวจสอบคณุภาพสินค้า และการสง่มอบสินค้าเป็นไปตามระบบและหลกัการที่
ก าหนดไว้ โดยบริษัทมัน่ใจถึงกระบวนการน าเสนอขายสนิค้าตอ่ลกูค้าที่มีความเป็นธรรม และไม่มีลกัษณะการผกูขาดเพื่อ
จ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าเพียงรายใดรายหนึง่แตอ่ยา่งใด ส าหรับระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถดุิบ และสินค้าที่
จะน ามาใช้ในกระบวนการผลติ ทางหนว่ยงานจดัซือ้จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ เง่ือนไขทางการค้า ตาม
หลกัการที่ก าหนดไว้ทุกครัง้ เพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาสน าเสนอสินค้าให้กับทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทได้รับประโยชน์จากการยดึมัน่ในระบบการคดักรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคณุภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา 

 
2.2 นโยบายปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

บริษัท มีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้
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1) ด าเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ ซื่อสตัย์ เป็น
ธรรม สมเหตสุมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัิเข้าท ารายการ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส าคญั กรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2) กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป ด้วย
อ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง และ
ต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนีจ้ะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูตามที่
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดข้อปฏิบตัิเอาไว้ 

3) ต้องไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษัท ได้แก่ การท าให้บริษัทเสีย
ผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกวา่ที่ควรจะเป็น หรือเป็นการแบง่ผลประโยชน์จากบริษัท 

4) ห้ามไมใ่ห้กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคล

ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตวักับบริษัท เช่น กระท าการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและ
บริการให้กบับริษัท หากมีการกระท านัน้ ๆ ต้องท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยข้อมลูให้บริษัททราบใน
ทกุกรณี 

6) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
2.3 การเคารพสทิธิมนษุยชน 

บริษัท ตระหนกัถึงการเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน โดยไมม่ีการแบง่แยกถ่ินก าหนด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสี
ผิว ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้มีความเก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
พนกังานในทุกระดบัจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภยัส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน การมีสถานที่ท างานที่
สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลกัษณะ การให้สิทธิเสรีภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่แอบอ้างความเป็น
พนกังาน หรือน าทรัพย์สนิ อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ทางการเมือง ซึง่บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง นอกจากนีบ้ริษัทจะเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ตามหลกันิติ
ธรรม ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่พิจารณารับบุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี เข้าท างาน การพิจารณาจ่าย
คา่แรงงานและคา่จ้างด้วยความเป็นธรรม และในทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดัให้มีกิจกรรมประชมุประจ าปี ซึง่วนัดงักลา่วพนกังาน
จะได้เข้าพบและรับทราบถึงนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในรอบปีนัน้ ๆ รวมถึงข้อคิด หลกัการท างาน หลกัการใช้
ชีวิตจากผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามคัคีภายในองค์กร 

ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทยงัไมเ่คยได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด  
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2.4 การไมส่นบัสนนุให้เกิดการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
เนื่องจากในทกุๆ ปี บริษัทจะต้องมีการออกแบบและพฒันาสินค้า เพื่อน าเสนอต่อลกูค้าโดยเกิดขึน้เป็น

ประจ า บริษัทให้หลกัการต่อฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ (Research and development) โดยยึดหลกัการที่จะไม่
ลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ไมล่อกเลยีนหรือน าทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนญุาต โดยบริษัทได้
เปิดโอกาสให้แจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่พบเห็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาได้ที่ 

 จดหมายสง่ถึง  
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 
นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 

กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

 E-mail สง่ถึงส านกังานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 
hrrayong@eastcoast.co.th   

 
2.5 การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัท ได้ประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในแผนงานสว่นตอ่ไปท่ีจะด าเนินการคือ การน าเสนอร่างนโยบายการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ และสร้างระบบในการปอ้งกนัการทจุริตในองค์กร นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่ร่างนโยบายดงักลา่วผ่าน
การพิจารณาอนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะด าเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธ์แนวคิดในการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลกูค้า ของบริษัท ในการงดให้ / 
รับสิง่ตอบแทน ทัง้ในรูปของเงินสด สิง่ของ หรือของขวญั และแจ้งถึงกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้คู่ค้า และลกูค้า ที่ไม่ได้รับ
การปฏิบตัิที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจดัการประชมุและสือ่สารให้พนกังานทกุฝ่ายงานของบริษัท
ได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
 

3. นโยบายด้านการด าเนินธุรกิจเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
ด้วยวิสยัทศัน์ขององค์กร บริษัท ได้วางกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการบริหาร

ความเสี่ยงจากธุรกิจหลกัด้านการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ไปสู่ธุรกิจที่จะ
สามารถสร้างรายได้ที่มัน่คง ควบคู่กบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าด าเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล และโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เร่ิมเข้าลงทนุ
อย่างจริงจงั และเร่ิมเห็นผลลพัธ์จากการได้รับสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ที่ได้เข้า
ลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากัด ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี 
จ ากดั ซึง่เป็นโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ ซึ่งเร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ นบัตัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560  

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
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อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่า จะเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนที่ได้เข้า
ลงทนุเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องส าหรับปีตอ่ ๆ ไป   

 
4. นโยบายการบริหารจดัการความเสีย่ง 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกิดจากความผันผวนในด้าน
เศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศเป็นอยา่งมาก ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลตอ่ความต้องการการบริโภคสนิค้าของบริษัท ซึง่
จดัอยู่ในกลุม่ Consumer Products ดงันัน้ทางบริษัทจึงต้องตระหนกัถึงการจดัการความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้วางโครงสร้างการบริหารจดัการความเสี่ยงองค์กร และนโยบายการบริหารจดัการ
ความเสีย่งไว้ ดงันี ้
 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 

 

 
 
นโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยง 

1) บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยี  

2) ก าหนดให้การบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของการจดัท าแผนงานประจ าปี  
3) ผู้บริหารและพนกังานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเอง

รับผิดชอบ รวมทัง้ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อจดัการความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
4) ความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัททัง้หมด ต้องได้รับการด าเนินการดงันี  ้

4.1 ระบคุวามเสีย่งอยา่งทนัเวลา เช่น ประเภท ระดบัความส าคญั แนวทางการแก้ไข ผู้ รับผิดชอบ เป็นต้น 
4.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสีย่งและผลกระทบหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
4.3 จดัการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
4.4 ติดตาม ดแูล ประเมินผล เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งของบริษัทได้รับการจดัการได้อยา่งเหมาะสม 

การก ากับดูแล 

• คณะกร รมกา ร
บริษัท 

การติดตาม
ตรวจสอบ 

• คณะกร รมกา ร
บริหารความเสีย่ง 

• คณะกร รมกา ร
ตรวจสอบ 

การด าเนินงาน 

• ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดับ
ฝ่ายขึน้ไป 

• เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกร รมกา ร
ความเสีย่ง 

• ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน 
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5) ความเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ่แผนธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษัทในด้านตา่ง ๆ ซึง่มีระดบัสงูและสงูมากทัง้หมด 
ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 
5. ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัของพนกังาน  และเพื่อป้องกนัพนกังานจากอบุตัิเหตใุนทกุระดบั รวมถึง

ความเจ็บป่วยจากการท างาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งความปลอดภยัในการท างานเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งฝ่ายบริหารและพนกังานในองค์กร เพื่อให้การบริหารได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ 
บริษัท จึงได้มีการจดัตัง้หนว่ยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีหน้าที่ดงันี  ้

1. วางแผนการด าเนินงานส าหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการด าเนินการ
อยา่งตอ่เนื่อง 

2. จดัท าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากอุบตัิเหต ุอุบตัิภยั และควบคมุความเสี่ยงภายในสถาน
ประกอบกิจการ 

3. จดัท าคูม่ือและมาตรฐานวา่ด้วยความปลอดภยัในการท างานไว้ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลกูจ้างหรือผู้ที่
เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ 

4. ก าหนดชนิดของอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลที่เหมาะสมกบัลกัษณะความเสี่ยงของงานเสนอ
ตอ่นายจ้าง เพื่อจดัให้ลกูจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้องสวมใสข่ณะปฏิบตัิงาน 

5. สง่เสริม สนบัสนนุด้านวิชาการและการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลกูจ้าง
ปลอดจากเหตอุนัจะท าให้เกิดการประสบอนัตรายหรือการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน รวมทัง้ด้านการ
ควบคมุปอ้งกนัอคัคีภยัและอบุตัิภยัร้ายแรงด้วย 

6. จดัอบรมเก่ียวกบัความรู้พืน้ฐานและข้อปฏิบตัิเก่ียวกับความปลอดภยัในการท างานแก่ลกูจ้างที่เข้าท างาน
ใหมก่่อนให้ปฏิบตัิงาน รวมทัง้ลกูจ้างซึง่ต้องท างานท่ีมีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบตัิอยู่และอาจ
เกิดอนัตรายด้วย 

7. ประสานการด าเนินงานความปลอดภัยในการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถาน
ประกอบกิจการ รวมทัง้หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภยัในการท างานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
9. รวบรวมผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานทกุระดบั และติดตามผลการด าเนินงาน

ด้านความปลอดภยัในการท างานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทัง้
รายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทกุสามเดือน 

10. ปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
 

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1) บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมาตรฐานเร่ืองความปลอดภยัอาชีวอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามที่ทางราชการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
2) บริษัทจะสนบัสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่าง

ตอ่เนื่อง และจะจดังบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม 
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3) บริษัทจะสง่เสริมด้านความปลอดภยั โดยจะจดัฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจดักิจกรรม
ในรูปแบบตา่งๆ เพื่อสร้างจิตส านกึด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่
เสมอ 

4) บริษัทจะจดัเตรียม จดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลที่มีประสทิธิภาพ ให้พนกังานได้ใช้ และสวมใสป่อ้งกนั
ตามความเหมาะสมตอ่ลกัษณะและการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

5) บริษัทจะเอาใจใส ่ส ารวจตรวจตราในเร่ืองความปลอดภยั และเข้มงวดกวดขนัให้พนกังานปฏิบตัิตามระเบียบ
เก่ียวกับความปลอดภยัของบริษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนกังานสวมใส่และใช้อุปกรณ์
ปอ้งกนัภยัตามที่บริษัท ได้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

6) บริษัทจะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบริษัท สถานท่ีท างาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัท 
อยูเ่สมอ เพื่อให้มีความปลอดภยั มีสภาพแวดล้อมที่ดีถกูสขุลกัษณะ อนัน ามาซึง่คณุภาพชีวิตการท างานและ
สขุภาพท่ีดีโดยทัว่กนัของพนกังาน 

7) บริษัทให้ความส าคญัตอ่การให้ความร่วมมือของพนกังานในการปฏิบตัิตามระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ความส าเร็จในการป้องกันอบุตัิเหต ุโดยถือเป็นปัจจยัหนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน 

8) บริษัทถือวา่ความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนวิธีการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้องมีความปลอดภยัเป็นหน้าที่ของ
พนกังาน และผู้บงัคบับญัชีทกุระดบัชัน้ท่ีจะต้องถือปฏิบตัิและรับผิดชอบ 

9) บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทยิ นดีรับ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นตา่ง ๆ ของพนกังาน โดยจะน าไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่พนกังานมากที่สดุ 

10) ในกรณีที่พนกังานได้รับอบุตัิเหตจุากการท างาน บริษัทจะให้การเอาใจใสด่แูลและพิจารณาให้ความช่วยเหลอื
พนกังานผู้ได้รับอบุตัิเหตใุห้สามารถด ารงชีพอยูไ่ด้ตามสมควร 

 
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 และการพัฒนาเพื่อความยั่งยนืของธุรกิจ 
 
บริษัทมุ่งมัน่สร้างความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทางด้านสินค้าและบริการ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 

บริษัทยงัคงด าเนินงานตามกลยทุธ์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้มีสว่นได้เสีย ตาม
กรอบแนวคิดในการด าเนินงานที่มุ่งเน้นคณุภาพ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ดงันี ้
 
 ด้านเศรษฐกิจ และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Quality Economy) 

บริษัทให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดมีาโดยตลอด โดยได้จดัท า “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” อยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นข้อพงึปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในการด าเนินธุรกิจ พร้อมกนันีค้ณะกรรมการ
บริษัท ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน” เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้
องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ด้านการสื่อสารบริษัท ได้จัดท าคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยแจ้งให้
พนกังานทราบในวนัปฐมนิเทศน์พนกังานใหม ่พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ : http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-Governance-
Policy.html  

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ : http://www.ecf-furniture.com/page-12174-Code-of-Ethics.html  
 

1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บริษัทก าหนดให้มีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2560 

มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี 2560 บริษัท ยงัคงสามารถรักษาระดบัคะแนน
การประเมินผลการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดบัที่ดีมาก (4 ดาว) 3 ปีต่อเนื่อง 
โดยในรอบปี 2560 บริษัทมีคะแนนเฉลีย่ ดงันี ้ 

 
ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจ าปี 2560 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม SET100 Index SET50 Index บริษัท ECF 
80% 87% 90% 85% 

*หมายเหตุ : ผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมประจ าปี 2559 เท่ากับ 84% 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหารสงูสดุขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดย
เลขานกุารบริษัทจะน าสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุ สง่ให้กรรมการอิสระทกุท่าน ยกเว้นกรรมการที่
มีความสมัสพนัธ์กับผู้บริหารสงูสดุ และผู้บริหารสงูสดุ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี ซึ่งภายหลงัจากที่
กรรมการอิสระแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมินกลบัมายงัเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผล
คะแนน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินในรอบปีตอ่ไป  

http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-Governance-Policy.html
http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-Governance-Policy.html
http://www.ecf-furniture.com/page-12174-Code-of-Ethics.html
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โดยในปี 2560  เลขานกุารบริษัทได้สง่แบบประเมินให้กบักรรมการอิสระทกุท่านเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2561 
ซึง่สรุปหวัข้อการประเมินในด้านต่าง ๆ คือ (1) ความเป็นผู้น า (2) การก าหนดกลยทุธ์ (3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ (4) การ
วางแผนและผลการปฏิบตัิทางการเงิน (5) ความสมัพนัธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสมัพนัธ์กับภายนอก (7) การ
บริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร (8) การสบืทอดต าแหนง่ (9)  ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ (10) คณุลกัษณะ
สว่นตวั รวมถึงการน าเสนอจดุแข็ง และประเด็นที่ควรพฒันาปรับปรุงเพื่อให้ผู้บริหารสงูสดุได้รับทราบ 

 
2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้แจ้งให้พนกังานทกุฝ่ายรับทราบถึงหลกัการเบือ้งต้นของการป้องกนัและต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทางและการปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เบือ้งต้นไว้ในคูม่ือพนกังาน ในหวัข้อ “วินยัและโทษทางวินยั หรือการร้องทกุข์” โดยเน้นที่เร่ืองของการห้ามรับ / จ่ายสินบน 
จากลกูค้า / คูค้่า ของบริษัท และต้องไม่เข้าไปมีสว่นร่วมในการกระท าการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทจุริต ส าหรับการให้ และ/
หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตวัหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั 
โดยได้จดัท านโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย สามารถติดตอ่หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็น
การกระท าความผิดผา่นช่องทางตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

 จดหมายสง่ถึง  
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 
นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 

กรรมการผูจ้ดัการ หรือ  
ส านกังานเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

 E-mail สง่ถึงส านกังานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 
hrrayong@eastcoast.co.th   

ภายหลงัจากที่บริษัท ได้รับแจ้งข้อมูลการกระท าผิดและการทจุริตแล้ว บริษัทมีกระบวนการด าเนินการเมื่อ
ได้รับข้อร้องเรียน ดงันี ้

1) รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง  
เมื่อได้รับข้อร้องเรียนผา่นช่องทางตา่ง ๆ แล้วทางบริษัทจะด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวกบัการ

กระท าผิดและทจุริต โดยจะด าเนินการจดัตัง้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริตซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
อาทิ ผู้บงัคบับญัชา / หวัหน้างานสงูสดุในหนว่ยงานท่ีได้รับการร้องเรียน และผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ/หรือบคุคล
อื่นท่ีพิจารณาเห็นสมควร โดยทีมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริตจะเร่ิมด าเนินการรวบรวมข้อมลู หลกัฐานและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียด 

2) หาข้อสรุปมาตรการด าเนินการ 
ทางคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริตจะหาข้อสรุปเก่ียวกบัมาตรการด าเนินการ เพื่อบรรเทา

ความเสยีหายให้กบัผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไมด่ าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานท่ีให้ข้อมลูด้วยเจตนาสจุริต 
3) รายงานผล 

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
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ส านกัเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้พนกังานทราบ หากพนกังานผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นเร่ืองส าคญัจะต้องรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารในระดบัสงูสดุของหน่วยงานที่ได้รับข้อ
ร้องเรียนนัน้ด้วย (ในกรณีที่ผู้บริหารระดบัสงูสดุของหนว่ยงานไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริต) 
ซึง่จะขึน้อยูก่บัระดบัความส าคญั และความร้ายแรงของเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียน 

การดแูลและปกปอ้งพนกังานท่ีแจ้งข้อร้องเรียน 
หากบุคคลใดในบริษัทมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ หรือลงโทษทางวินัย ด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสม หรือไมย่ตุิธรรม ซึง่เก่ียวเนื่องมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน รวมถึงบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริตจากเร่ืองร้องเรียนนัน้ ๆ จะถือวา่บคุคลนัน้กระท าผิดวินยั และต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย
ตอ่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว หรืออาจมีความผิดในทางกฎหมายตอ่ไปด้วย 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้มีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วพบว่า ไม่พบความเสี่ยงจากการทจุริต ที่จะจัดเป็นความเสี่ยงที่มีสาระส าคญัต่อ
กิจการ และบริษัทได้มีการก าหนดแนวปฏิบตัิในระบบการควบคมุภายในต่าง ๆ ทัง้ในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดท า
เอกสารที่มีการตรวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดการก ากับดแูลและควบคุมเพื่อ
ป้องกนั แล้ว และนอกจากนีย้งัได้มีการติดตามความเสี่ยงที่เคยมีการทุจริตหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มของการ
ทจุริตและมีการประเมินผลแล้ว พบว่ายงัมีการดูแลควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และในรอบปีที่ผ่านมา ยงัไม่พบว่า มี
ข้อมลูร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทัง้การทจุริตผิดจรรยาบรรณ ที่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้
ภายในองค์กรแตอ่ยา่งใด  

โดยในปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือเกิด
กรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงของบริษัทในทางลบ อนัเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงไม่มี
กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารลาออกจากเหตุผลของการไม่มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางด้านกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน และการด าเนินธุรกิจกบัผู้ที่มี
สว่นได้เสยีในทกุฝ่ายแตอ่ยา่งใด 

 
3. การด าเนินธุรกิจเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

ในช่วงปี 2560 นบัเป็นปีที่บริษัทมีความคืบหน้าการเข้าด าเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนเป็นอย่าง
มาก ซึง่เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลกัสูธุ่รกิจที่จะสามารถสร้างรายได้อย่างมัน่คง 
รวมถึงช่วยด้านการรักษาสิง่แวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน ตามแนวทางการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยมีรายละเอียดใน
แตล่ะด้านดงันี ้

3.1 โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
ปัจจุบนัเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอน

เนอร์จี จ ากดั แล้ว ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวตัต์ ท่ีอ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส นอกจากนี ้
ทางบริษัทยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทนุโครงการอื่น ๆ อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 

3.2 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Farm Power Plant) 
การเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ผา่นบริษัทร่วม คือ บริษัท พลงังานเพื่อโลก

สีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวตัต์ ที่
เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างโครงการ ซึ่งคาดว่า จะเร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า
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ในเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ส าหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ แรก และเฟสที่ 2 3 4 จะเร่ิมรับรู้รายได้
ภายในช่วง 3 ปีตอ่จากนี ้

จากความคืบหน้าโครงการด้านพลงังานทดแทนตามที่กลา่วมาทัง้หมด บริษัทได้ก าหนดเปา้หมายการเติบโตด้วยการ
สร้างมลูค่าให้กบักิจการอย่างยัง่ยืน โดยการปรับโครงสร้างรายได้ในอนาคตจากเดิมที่มีธุรกิจหลกัคือ การเป็นผู้ผลิตและ
จ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ในอนาคตเมื่อมีความคืบหน้าจากการเข้าลงทนุในโครงการ
ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น จากการเร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เป็นผลส าเร็จ จะสง่ผลให้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจของบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ ซึ่งจะสร้างช่องทางการสร้าง
รายได้ที่มีความมัน่คงและลดความเสีย่งจากปัญหาภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ใน
อนาคตลงไปได้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทนุในธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายแผ่น
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (Particle Board) และไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) ผา่นการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท แพลนทเนท
บอร์ด จ ากดั โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ซึง่ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ ถือเป็นวตัถดุิบที่ส าคญัใน
การด าเนินธุรกิจการผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท หากการเข้าศึกษาความเป็นไปได้มีความคืบหน้าถึงขัน้ตอนการเข้าลงทนุ 
ในอนาคตจะสง่ผลดีตอ่การควบคมุต้นทนุวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัท ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความเติบโตที่ยัง่ยืนให้กบั
ธุรกิจหลกัคือ การเป็นผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทตอ่ไป 

 
4 การบริหารความเสีย่งองค์กร 

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรในความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ น าด้านธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลศิในการบริหารและจดัการตามมาตรฐานสากล สูค่วามพึง
พอใจสงูสดุ ในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงองค์กร ในด้านต่าง ๆ 
ไว้ดงันี ้

 
4.1 ความเสีย่งด้านลกูค้ารายใหม่ 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่การพิจารณาคดัเลอืกความนา่เช่ือถือของลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อปอ้งกนัปัญหาหนีส้ญู หรือหนีท้ี่ไมส่ามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ ดงันี ้

 ลกูค้าในประเทศ มีการจดัท าเอกสารใบเปิดหน้าบญัชี และมีการตรวจสอบเอกสารกบัข้อมลูของ
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทัง้พิจารณาเร่ืองการให้เครดิตเทอม และการช าระเงินตามความ
เหมาะสมของลกูค้า  

 ลกูค้าต่างประเทศ มีการจัดท าเอกสารใบเปิดหน้าบญัชี พร้อมทัง้เง่ือนไขการช าระเงินจะผ่าน
ธนาคาร โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ Letter of Credit (L/C) และการโอนเงิน (T/T) เทา่นัน้  

 
4.2 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

การพิจารณาจัดท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศ (Forward Contract) ในปัจจุบนัทาง
บริษัทจะพิจารณาจดัท าสญัญาในปริมาณที่ใกล้เคียงกบัรายได้ ไม่ซือ้มากจนเกินไป และจะซือ้ในช่วงสัน้ ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ โดยจะพิจารณาวงเงินท าสญัญากับมลูค่าค าสัง่ซือ้ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน 
นอกจากนีฝ่้ายบญัชีการเงินจะต้องจัดท ารายงาน Forward Rate เปรียบเทียบทุกเดือนเพื่อรายงานผลการซือ้หรือขาย



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 55  

เงินตราตา่งประเทศ และวางแผนในการปฏิบตัิงานตอ่ไป ซึง่ในประเด็นนีท้างบริษัทจะให้ความส าคญัต่อการป้องกนัความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนให้มากที่สดุ เนื่องจากในปัจจุบนัรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากการสง่ออกไปต่างประเทศ 
นอกจากนีไ้ด้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะจดัให้มีทีมงานดแูลเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนและพิจารณาถึงความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น รวมถึงการรายงานให้ทราบถึงสาเหตขุองความผนัผวนอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้  
 

4.3 ความเสีย่งด้านอคัคีภยัและการปฏิบตัิงาน 
ในรอบปี 2560 ทางบริษัทได้พิจารณาทบทวนและด าเนินการเก่ียวกบัการท าประกนัในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

อาคารโรงงาน อาคารส านกังาน เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สินค้าส าเร็จรูป วตัถดุิบ โชว์รูม และประกนัการขนสง่ เพื่อ
ทบทวนถึงมลูค่าปัจจุบนัของทรัพย์สินเปรียบเทียบกบัวงเงินประกันภยัลา่สดุว่า ยงัครอบคลมุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
ทัง้หมดได้หรือไม ่นอกจากนีย้งัมีการจดัชดุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั การอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยั อบรม
เร่ืองการดบัเพลิง และการจดัทีมดบัเพลิง โดยจัดให้มีการอบรมและซ้อมดบัเพลิงจริงเป็นประจ า รวมถึงสร้าง checklist 
เพือ่ตรวจสอบอปุกรณ์และเคร่ืองมือเพื่อปอ้งกนัความปลอดภยั อาทิ ถงัเก็บน า้ ถงัดบัเพลงิ สายดบัเพลงิ และอปุกรณ์รักษา
ความปลอดภยัอื่น ๆ ภายในโรงงานมีป้ายบ่งชีเ้ร่ืองความปลอดภยั และวิธีการป้องกัน ส าหรับพนกังานมีชุดฟอร์มของ
พนกังานและก าหนดให้ใสร่องเท้าผ้าใบ อปุกรณ์ Safety รองเท้า Safety หมวกคลมุผม ในระหว่างการปฎิบตัิงาน รวมถึง
การจดัท าสรุปสถิติการเกิดอบุตัิเหตดุ้วย 
 

4.4 ความเสีย่งด้านการเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัอย่างมากต่อการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการเข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้อย่างใกล้ชิด โดยในรอบปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทนุใน
บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมต่าง ๆ เพิ่มขึน้ในโครงสร้างการบริหารจดัการถึง 6 บริษัท ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความส าคญั จดัวางนโยบายการติดตามการป้องกนัความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารให้ประกอบเป็นแนวทางเพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ลดลง หรือ
สามารถควบคมุได้ทนัทว่งทีตอ่ไป  
 
 ด้านสังคม (Quality Society) 

บริษัท มีความใสใ่จและมีความปรารถนาให้พนกังานทกุคนมีความสขุที่ยัง่ยืน เกิดเป็นความภาคภมูิใจที่ได้เป็นสว่น
หนึ่งของบริษัท เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สอง และพร้อมที่จะแบ่งปันความสขุสู่สงัคมรอบตวัโดย
บริษัทได้ให้ความส าคญักบัพนกังานและสงัคมในด้านตา่ง ๆ ดงันี  ้
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1. ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน 
 

ด้านความปลอดภยัของพนักงาน 
บริษัทให้ความส าคญักับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการ

ท างานและคณุภาพชีวิตของพนกังานเป็นส าคญั โดยบริษัท มีเปา้หมายที่จะลดจ านวนการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างานเป็น
ศนูย์ (Zero Accident)  

 
ตารางสรุปจ านวนการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างาน ประจ าปี 2559-2560 

ความรุนแรง/ความเสียหาย 

จ านวนครัง้ การรักษา 

2559 2560 
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ส่งโรงพยาบาล 

2559 2560 2559 2560 
ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย (ไม่หยุด
งาน) 

5 21 1 20 4 1 

ได้รับบาดเจ็บปานกลาง (หยุด
งาน) 

3 3 1 - 2 3 

ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หยุดงาน) 1 1 - - 1 1 
รวม 9 25 2 20 7 5 

จากตารางสรุปจ านวนการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างานในรอบปี 2560 ที่ผา่นมา อตัราความถ่ีของการบาดเจ็บ
ของพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีเพิ่มสงูขึน้จากปี 2559 ซึง่สว่นหนึง่เกิดจากการค าสัง่ซือ้ของลกูค้าที่มีเพิ่มขึน้ ประกอบกบัการเร่ง
การผลติเพื่อสง่มอบสินค้าให้กบัลกูค้า ทัง้นี ้ในรอบปี 2560  บริษัทจึงได้วางนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อลดจ านวนครัง้การ
เกิดอุบัติเหตุจากการท างานเพื่อทบทวน และให้ความรู้แก่พนักงาน โดยได้จัดให้มีการอบรมและเผยแพร่คู่มือการ
ปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั รวมทัง้ขัน้ตอน และวิธีการท างาน โดยควบคมุให้ปฏิบตัิตามคูม่ือความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนกังานที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อ
ความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดห ู(ear plug) และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตัิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท างานที่พนกังานแต่ละคนรับผิดชอบในสว่นงานนัน้ ๆ เป็นส าคญั เช่น หาก
ปฏิบตัิงานในบริเวณที่มีเสยีงดงั พนกังานจะต้องสวมที่ปิดห ู(ear plug) เป็นต้น  
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กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภยั 
 

   อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชวีิต 

  

  

  
 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนกังาน  ลกูค้า และบคุคลผู้มาติดต่องาน   โดยได้มีการปรับปรุง และตรวจเช็คระบบป้องกนัภยั  ทัง้ด้านอคัคีภยัและภยั
จากทางน า้อยา่งสม่าํเสมอ  รวมถึงวา่จ้างทีมวิศวกรที่ได้ผา่นการอบรมและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอปุกรณ์  
ในการเข้ามาดแูล และควบคมุการด าเนินงานตา่ง ๆ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย  โดยทีมวิศวกรมีหน้าที่หลกัใน
การตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุอนามยัและสิ่งแวดล้อม  ระบบ
ปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั  ระบบบริหารจดัการความปลอดภยัในอาคาร  รวมทัง้ตรวจเช็คสมรรถนะของอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ของ
อาคารเป็นประจ าทกุปี  

 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 58  

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภยั 
 

การอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น 
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ด้านสุขภาพของพนักงาน 
 
บริษัทให้ความส าคญักับการดแูลรักษาสขุภาพของพนกังาน เพราะสขุภาพที่ดีเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้พนกังาน

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยจดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปี  รวมถึงบริการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคให้กบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง 

 
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ  

 
บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขาพ และฉีดวัคซนีให้กับพนักงาน 
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2. การจ้างงาน การพฒันาและการดแูลพนกังาน 
บริษัทมุง่เน้นและให้ความส าคญัตอ่การดแูลพนกังานให้มีความกินดีอยูด่ี มีความสขุ เป็นคนดี พร้อม ๆ ไปกบั

การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถเพื่อสร้าง “คนเก่ง” และ “คนดี”  
 

ด้านการจ้างงาน 
บริษัทให้ความส าคญักบัพนกังานและการบริหารทรัพยากรบคุคล และได้ปรับปรุงขัน้ตอนการบริหารทรัพยากร

บคุคลให้สอดคล้องกบัแนวคิดความรับผิดชอบตอ่พนกังานและสงัคม ตัง้แตก่ระบวนการสรรหา คดัเลือกและพฒันา จนถึง
การสิน้สภาพการเป็นพนกังาน ดงันี ้

 
 

สิทธิขัน้พืน้ฐานที่พนักงานได้รับ  

สวัสดกิารของพนักงาน 
สวัสดกิารแยกตามประเภทพนักงาน 

พนักงาน 
ประจ า 

พนักงาน 
สัญญาจ้าง 

พนักงาน 
ทดลองงาน 

เงินเดือน    

คา่ลว่งเวลา    

วนัหยดุ    

การลาหยดุ (ลาป่วย , ลากิจ)    

คา่รักษาพยาบาล (ประกนัสขุภาพ)    
การตรวจสขุภาพประจ าปี    
การให้ความชว่ยเหลอืพนกังานท่ีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย 
อนัเนื่องจากการปฏิบตัิงานให้บริษัท    

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ    
ยนูิฟอร์มพนกังาน (เฉพาะเสือ้ ปีละ 3 ตวั)    

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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สวัสดกิารของพนักงาน 
สวัสดกิารแยกตามประเภทพนักงาน 

พนักงาน 
ประจ า 

พนักงาน 
สัญญาจ้าง 

พนักงาน 
ทดลองงาน 

ทนุการศกึษาบตุร    
เงินชว่ยเหลอืงานฌาปนกิจศพ    
คา่ซือ้ของเยี่ยมผู้ ป่วย    
สว่นลดคา่สนิค้าราคาพนกังาน    
คา่ใช้จา่ยในการเดินทางภายในประเทศ    

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางตา่งประเทศ    

 
ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน 
ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการพฒันาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนบัสนุนสขุภาวะ

องค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตวัและการท างานให้บุคลากรในองค์กร โดยมี
เป้าหมายการสร้างความสขุที่ยัง่ยืน และพร้อมแบ่งปันความสขุสู่สงัคมภายนอก โดยกลไกของ Happy Work Place 
ประกอบด้วยกลอ่งแหง่ความสขุ 8 ประการ ดงันี ้

1) Happy Body บริษัทรณรงค์ให้พนกังานใสใ่จสขุภาพ สง่เสริมการออกก าลงักาย และรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน สง่ผลให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ  

2) Happy Brain บริษัทสง่เสริมให้พนกังานมีความใฝ่รู้ และพฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหลง่การเรียนรู้ 
และโอกาสตา่งๆ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาฝีมือ สง่ผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และบริษัท ยงัจดั
หลกัสตูรการอบรมให้กบัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของสถาบนัครอบครัว เมื่อพนกังานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น 
และมัน่คง จะเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพนัในครอบครัวและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่าง
ครอบครัวของพนกังานกบัองค์กร  

4) Happy Heart  บริษัทรณรงค์การมีน า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน า้ใจไมตรี เอือ้
อาทรต่อกันในที่ท างาน เพื่อให้พนกังานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามคัคีกัน  เช่น การแบ่งปันสิ่งของ 
ปลกูฝังให้เกิดเป็นสงัคมแหง่การให้ 

5) Happy Money บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานรู้จกัการเก็บออม การบริหารจดัการเงิน ให้มีเงินเก็บ รู้จกัใช้ 
ไมเ่ป็นหนีส้นิ เป็นการสง่เสริมให้พนกังานใช้จ่ายอยา่งประหยดั มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น  

6) Happy Relax บริษัทสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัผอ่นคลายตอ่สิง่ต่าง ๆ  เป็นการสร้างความสนกุสนาน ผ่อน
คลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการท างาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและก าลงัใจที่ดี และท าให้
พนักงานมีโอกาสสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน  เช่น การรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุย 
ปรึกษาหารือกนัในบรรยากาศที่ผอ่นคลาย  

7) Happy Society บริษัทสง่เสริมการอยู่ร่วมกนัในสงัคมทัง้ในบริษัท และสงัคมรอบด้าน เป็นการสง่เสริม
ความรักสามคัคี เอือ้เฟือ้ต่อชุมชนที่ท างาน ชุมชนที่พกัอาศยั ช่วยเหลือสงัคมรอบข้าง ซึ่งหากสงัคมรอบ
ข้างดี องค์กรที่อยูใ่นสงัคมนัน้ยอ่มมีความสขุไปด้วย 
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8) Happy Soul  บริษัทจดัให้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีส าคญัต่าง ๆ เพื่อให้
พนกังานได้มีสว่นร่วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปลกูฝังเร่ืองศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เป็นการสง่เสริม
คณุธรรมจริยธรรมให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานมีความสขุสงบทางจิตใจ อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสขุ 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส าคัญ

ที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึก
ในความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงการสร้างสขุที่ยัง่ยืน รอบด้าน  

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแผนจดัท าโครงการตา่ง ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของพนกังาน และเพื่อ
ยกระดบัสขุภาวะองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสขุอยา่งตอ่เนื่อง โดยการพฒันาในด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้
 
การพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถในการท างาน (Work Skill) 
 

บริษัทได้วางแนวทางในการพฒันาทกัษะฝีมือให้กบัพนกังาน รวมถึงก าหนดชัว่โมงการฝึกอบรม ดงันี  ้

แนวทาง วิธีการ รวมจ านวนชั่วโมง (ต่อปี) 
การพฒันาในการท างาน  
(On-the-Job Training) 

ก าหนดมาตรฐานการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นของแตล่ะ
ต าแหนง่งาน และจดัให้หวัหน้าแตล่ะหนว่ยงาน
สอนงานให้กบัพนกังานในขณะปฏิบตัิงานจริง 
เพื่อให้รับรู้ เข้าใจวิธีการท างานท่ีถกูต้อง 

1. หนว่ยงานฝ่ายผลติภายในโรงงาน 
(ไมต่ ่ากวา่ 50 ชัว่โมง) 

2. หนว่ยงานด้านการตลาด 
(ไมต่ ่ากวา่ 10 ชัว่โมง) 

3. หนว่ยงานบญัชี – การเงิน 
(ไมต่ ่ากวา่ 30 ชัว่โมง) 

4. หนว่ยงานทรัพยากรบคุคล 
(ไมต่ ่ากวา่ 20 ชัว่โมง) 

5. หนว่ยงานด้านเลขานกุารบริษัท 
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(ไมต่ ่ากวา่ 30 ชัว่โมง) 

การอบรมภายในบริษัท 
(In-house Training) 

ก าหนดหลกัสตูรตามความสามารถ โดยแบง่เป็น 

 หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรับพนกังาน 

 หลกัสตูรตามความสามารถเฉพาะต าแหนง่  

 หลกัสตูรตามความสามารถในการบริหาร
จดัการ 

 หลกัสตูรอื่นๆ  
การอบรมภายนอก 
(Public Training) 

การสง่พนกังานไปอบรมในหลกัสตูรที่จดัโดย
สถาบนัภายนอก 

 
ผลการด าเนินการด้านการฝึกอบรมปี 2560 

หลักสูตร จ านวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม 
การอบรมภายในบริษัท (In-house Training) 49.5 
การอบรมภายนอก (Public Training) 84.5 

รวม 134 
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การพฒันาทกัษะในการใช้ชีวิต (Life Skill) 
บริษัทสง่เสริมการสร้างสขุภาวะองค์กรด้วยการจดัตัง้คณะท างานขึน้เพื่อเป็นต้นแบบ  “นกัสร้างสขุ” เพื่อฝึกทกัษะ

ของการเป็นนกัสร้างสขุองค์กร จากที่ปรึกษาของสมาคมนกัสร้างสขุภาวะองค์กร และวิทยากรหลาย ๆ ท่าน จากองค์กร
ภาคี เพื่อให้คณะท างานมีความรู้ ความสามารถในการขยายผลสร้างนกัสร้างสขุองค์กรเพิ่มขึน้ได้ด้วยตนเอง เพื่อยกระดบั
ความสขุของทกุคนในองค์กรสูค่วามสขุที่ยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต โดยทกัษะที่ “นกัสร้างสขุ” จ าเป็นต้องมี ได้แก่ 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง และผู้อื่น  
2. ความสามารถในการแก้ไขและปอ้งกนัปัญหาข้อขดัแย้ง 
3. ความสามารถในการน ากิจกรรม สร้างบรรยากาศในท่ีท างานและคนรอบข้าง 
4. เป็นผู้ ฟังที่ดี และสามารถสรุปประเด็นได้ถกูต้อง 
5. เป็นผู้พดูที่ดี สร้างก าลงัใจให้กบัคนรอบข้าง 
6. เป็นผู้มีทศันคติที่ดี คิดในแง่บวก  
คณะท างานนกัสร้างสขุฯ ได้เร่ิมด าเนินการขยายผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบตัิจริงด้วยโครงการต่าง ๆ ที่

ตอบสนองตอ่ความต้องการของพนกังาน พร้อมกบัการตัง้กฎ กติกาในการอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ ประกอบด้วย 

 ความตรงตอ่เวลา 

 เคารพผู้ใหญ่  

 มีความสภุาพทัง้กริยา วาจา มารยาท 

 มีศีลธรรม และความรับผิดชอบ 

 เคารพตนเอง และเคารพผู้อื่น 
 

การเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรHappy Workplace 
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โครงการ “สนิเชื่อสบายใจ”  
มีว ัตถุประสงค์เพื่อปลดภาระหนีส้ินให้กับพนักงาน โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท อีสต์

โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท จี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) จัดท าโครงการ สินเชื่อสบายใจ กู้
ง่าย ผ่อนสบาย มอบเงื่อนไขพิเศษให้กับพนักงานที่มีอายุงานกับบริษัท ตั ง้แต่ 3 ปีขึน้ไป เป็นการให้สินเชื่อที่จะ
ช่วยลดภาระหนีใ้ห้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ค่างวดที่ผ่อนช าระ และอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ที่ลดลง  พร้อมทัง้
ให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเงินให้กับพนักงาน  โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติ
ตามกติกาของโครงการฯ และต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามความเป็นจริง ซึ ่งโครงการดังกล่าวได้เ ร่ิม
ด าเนินการในปี 2559 และยังคงด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  

 
3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการปลกูจิตส านึกในการเป็นผู้ ให้ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง ด้วย
แนวคิดที่จะช่วยเหลือด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งสร้างความเป็นมิตรให้เกิดขึน้ในพืน้ที่ชุมชน รวมถึงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้เกิดขึน้จากการจ้างแรงงานในพืน้ที่ การเข้าร่วมสนับสนุนการบูรณะ 
ปฏิสงัขรณ์ศาสนสถาน การให้ความส าคญัต่อการรักษา และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม สภาวะทางธรรมชาติทัง้ด้านพืน้ที่
ป่า และชายทะเลในบริเวณพืน้ท่ีชมุชน  
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ในปี 2560 บริษัท ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ดงันี ้

  

 
กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้าวสารพนักงาน” 
ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 
ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์

เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน)  ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารให้กับ
พนกังานทกุคนและบริษัทฯ ในเครือซึง่เป็นโครงการตอ่เนื่อง  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเร่ืองความเป็นอยู่ของ
พนกังาน  ให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ และเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ
ให้กบัพนกังาน  

 
  

กิจกรรม “ ปฏิทินเก่าให้เรานะ...” 
ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน)  

 
      ในช่วงปี 2560 ที่
ผ่านมา บริษัท อีสต์

โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  ได้จดักิจกรรม ” ปฏิทิน
เก่าให้เรานะ...”  โดยเปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว 
จากพนักงาน และบุคคลภายนอก ให้ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการบริจาคปฏิทินเก่าให้แก่คนตาบอด เพื่อน าไป
มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินปูถมัภ์   ในการน าไปท าอกัษรเบลล์และใช้เป็น
สือ่การเรียนการสอน   กิจกรรมครัง้นีน้บัเป็นอีกหนึง่กิจกรรมที่บริษัทได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง เป็นสว่นหนึง่ในความตัง้ใจที่
จะร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม  
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กิจกรรม “มอบเคร่ืองมือแพทย์ให้ผู้ป่วย กับ 
ECF” ณ โรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยอง 

    ในปีที่ผ่านคณะผู้บริหารและพนกังานบริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ได้ ร่วม
สมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดซือ้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลแกลง  จังหวัด 
ระยอง เพื่อช่วยเหลอืผู้ ป่วยฉกุเฉิน 

ทัง้นี  ้ โรงพยาบาลได้มีการก่อสร้าง
อาคารผู้ ป่วย และอาคารบริการผู้ ป่วยเพิ่ม และ
ยงัมีความต้องการอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการ
แพทย์หลายรายการ  ซึง่ต้องใช้งบประมาณสงูไม่
ว่าจะเป็นคร่ืองช่วยหายใจ  เคร่ืองวดัออกซิเจน
ในเลือด เคร่ืองวัดความดันโลหิต และเคร่ือง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ป่วยอื่นๆ อีกจ านวน
มาก  
 
 

 

กิจกรรม “พี่อิ่มใจ....น้องอิ่มท้อง” 
ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

วตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริม และปลกูฝังความมีน า้ใจ 
และมีความสขุในการเป็นผู้ ให้  และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็น
อาสาสมคัร  เสียสละเพื่อสงัคม โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จ ากัด (มหาชน) และ พนักงาน  ได้จัดกิจกรรมเลีย้ง
อาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน รวมทัง้ ร่วมบริจาคสิ่งของ 

อาทิ ของเลน่เด็ก อปุกรณ์การเรียน  ซึง่เป็นอีกหนึง่กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสงัคมที่ ชาว ECF  ได้ท ามาอยา่งตอ่เนื่อง  
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 ด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment) 

บริษัท ให้ความส าคญัต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรง หรือทางอ้อม มีการควบคมุดแูลตัง้แต่กระบวนการผลติสนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในทกุขัน้ตอน อีก
ทัง้ยงัปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านึกในการดแูลรักษา สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการคดัแยกขยะ การรักษาความสะอาดทัง้
ภายในบริเวณอาคาร โรงงาน และบริเวณโดยรอบ  

 

ตัวอย่างการแบ่งเขตพืน้ที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด 

 

 
 
 
 
 

พื้นท่ีภายนอกอาคารฝ่ายบุคคลเป็น
ผูรั้บผิดชอบ 
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การใช้ทรัพยากร 
บริษัท มีการใช้พลงังานในสว่นของกระบวนการผลติ การให้บริการ และส านกังาน ประกอบไปด้วย 3 สว่น คือ 
1. พลงังานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส าหรับงานส านกังาน และการผลิตในโรงงาน ที่ส านกังานใหญ่

จงัหวดัระยอง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาคส าหรับงานส านกังานการตลาด ที่ส านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดั
ปทมุธานี 

2. เชือ้เพลงิ ได้แก่น า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน ส าหรับใช้ในงานขนสง่สนิค้าและรถประจ าส านกังานของบริษัท 
3. น า้ประปา จากการประปาสว่นภมูิภาค ส าหรับงานส านกังาน และการผลติในโรงงาน ที่ส านกังานใหญ่จงัหวดั

ระยอง และการประปาส่วนภูมิภาคส าหรับงานส านักงานการตลาด ที่ส านักงานสาขาล าลูกกา จังหวัด
ปทมุธานี 

โดยบริษัทตระหนกัถึงการประหยดัและลดการใช้ทรัพยากรด้านพลงังาน โดยมีนโยบายการควบคมุค่าใช้จ่ายทัง้
ด้านพลงังานไฟฟา้ เชือ้เพลงิ และน า้ประปา อยา่งใกล้ชิด โดยมีเปา้หมายให้คา่ใช้จ่ายลดลงอยา่งตอ่เนื่อง  
 
การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ 

บริษัท ให้ความส าคัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิต และการอุปโภค
บริโภคของพนกังาน โดยมีวิธีการคดัแยกขยะที่ชดัเจน รวมทัง้ขอความร่วมมือร่วมใจของพนกังานในการคดัแยกขยะแต่ละ
ประเภท ส าหรับการด าเนินการจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการตา่ง ๆ มีรายละเอียด ดงันี ้

 เศษไม้ และเศษข้ีเลือ่ย  เป็นวตัถดุิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตดัชิน้งานเพื่อให้ได้รูปทรง
ตามที่ต้องการ  ทางบริษัทจะน าเศษไม้และเศษขีเ้ลื่อยบางสว่นไปใช้เป็นเชือ้เพลิงให้กบัหม้อไอน า้ (Boiler) 
เพื่อใช้เป็นพลงังานหมนุเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้และเศษขีเ้ลื่อยเป็นจ านวน
มาก ทางบริษัทจะจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอกบางสว่น 

 ฝุ่ น  เป็นเศษวสัดทุี่ได้จากการขดัชิน้งานด้วยกระดาษทราย หรือเคร่ืองมือขดั ทางบริษัทจะใช้เคร่ืองดดูฝุ่ น
แบบถงุกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นที่กรองได้จะถกูน าไปรวบรวมเพื่อขายให้กบับคุคลภายนอกที่รับซือ้เพื่อ
น าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติตอ่ไป 

 ละอองสี เกิดจากการพน่สบีนชิน้งาน ทางบริษัทมีวิธีการก าจดัละอองสเีพื่อป้องกนัไม่ให้ละอองสีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดกัละอองสีด้วยระบบน า้หมนุเวียน โดยกากสีที่ได้จากการดกั
ละอองสไีด้ถกูก าจดัโดยวิธีที่ถกูต้องตอ่ไป 

 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิดผิวจากเคร่ืองจกัรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลงัพิมพ์
งานเสร็จ ทางบริษัทจะใช้วิธีการฝังกลบภายในพืน้ท่ีที่ก าหนดภายในโรงงานตอ่ไป   

 เศษวสัด ุได้แก่ เศษหนงัเทียม เศษผ้า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อน าไปจ าหน่ายให้กบั
ผู้ รับซือ้ตอ่ไป 

 กาว เป็นวตัถดุิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทท่ีสามารถละลาย
ได้ด้วยน า้ (Water Base) และไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 
อยา่งไรก็ตามในปีที่ผา่นมา บริษัท ได้เร่ิมด าเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ที่มี

ผลอยา่งยัง่ยืนทัง้ตอ่สงัคมและกิจการ ซึง่ในปีตอ่ ๆ ไป บริษัท จะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อแสดงตอ่ถึงความ
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รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมที่ชดัเจนยิง่ขึน้ เดินหน้าจดักิจกรรมทีอ่ยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ รวมถึงการน าผลจาก
นโยบายและกิจกรรมการวเิคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาและปรับปรุงให้ดยีิ่งขึน้ไป  

 

5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทให้ความส าคญักับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในทกุระดบัชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 12 
มีนาคม 2561 มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณา
อนุมตัิการท าธุรกรรมดังกล่าว จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก ทัง้นี ้การอนุมตัิธุรกรรมดังกล่าวจะกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดงักล่าวเท่านัน้ นอก จากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยงัได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในส าหรับหวัข้ออื่นวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ท าหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตัิงานของบริษัทร่วมกับผู้ สอบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารบริษัท เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

บริษัทว่าจ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซัลแตนท์ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและจัดท าระบบตรวจสอบการ
ควบคมุภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตัิงานของทุกฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเร่ิมว่ าจ้างบริษัท 
แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน ส าหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการ
ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัแผนงานและนโยบายที่บริษัทก าหนด ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ผู้
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการด าเนินการของบริษัทต่อ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึง
ข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข โดยจะบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทัง้นีผู้้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอผลการตรวจ
ติดตามและข้อตรวจพบใหมท่ี่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
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6. รายการระหว่างกัน 
 

รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ในรอบบญัชีปี 2560 มีดงันี ้
 

บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ในรอบปี 2560 และ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์  

 (Index Living Mall) 

มีกรรมการเป็นคูส่มรส
ของนายอารักษ์ สขุสวสัด์ 
ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือ
หุ้น กรรมการ กรรมการผู้
มีอ านาจลงนาม และ
ผู้บริหารของบริษัท 
 

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม :บริษัทเช่า
พืน้ที่ Index Living Mall เพื่อจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายใต้ตราสินค้า 
“ELEGA”  

19.92 - เพ่ือเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็น
ที่รู้จักมากขึน้ บริษัทได้เช่าพืน้ที่ภายใน Index Living Mall ในท าเลที่มี
ศักยภาพรวม 14 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อวางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้จริง 
ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA“ 

- Index Living Mall ไม่มีนโยบายให้บุคคลอ่ืนเช่าพืน้ที่เพื่อจ าหน่ายสินค้า 
นอกจากจะเป็นการจ าหน่ายสินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า
เท่านัน้ ซึ่งการเช่าพืน้ที่เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index Living 
Mall ถือเป็นการเติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วางจ าหน่ายใน Index Living Mall ให้
มีความสมบรูณ์มากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทจา่ยคา่เชา่พืน้ที่ให้กบั Index Living Mall 
ในราคาที่สมเหตสุมผล ยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and 
at arm’s length)  

- บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเร่ิม
จ าหน่ายตัง้แต่เดือนกันยายน 2555 ซึ่งก าหนดราคาขายตามเกณฑ์การ
พิจารณาก าหนดราคาของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length basis) 

เงินประกันการเช่าและบริการโชว์รูม : 
บริษัทวางเงินประกันการเช่าและบริการโชว์
รูมให้ไว้กับ Index Living Mall เพื่อเป็น
หลักประกันในการเช่าพืน้ที่และการบริการ
ของ Index Living Mall ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไข
สญัญาเชา่และบริการพืน้ที่ 

4.88 

เจ้าหนีอ้ื่น : เป็นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการของ Index Living Mall ซึ่งไม่
เข้ารอบการจ่ายเงินของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้
จ่ายช าระยอดค้างดังกล่าวกับ Index Living 
Mall เรียบร้อยแล้ว 

1.52 
 

ขายสินค้า บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ติ
เคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเร่ิมมี
การจ าหน่ายตัง้แตเ่ดือนกนัยายน ปี 2555 

12.59 
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 หน้าที่ 2.0 - 71  

บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ในรอบปี 2560 และ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์  
(Index Living Mall) 
(ตอ่) 

 ลูกหนีก้ารค้า Index Living Mall มียอดค้าง
ช าระคา่สินค้ากับบริษัท โดยยอดหนีด้งักล่าว
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 

1.49 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวถือเป็น
การด าเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น  บริษัทมีการ

ลงทุนค่าตกแต่งโชว์ รูม ซึ่ ง เ ป็นพื น้ที่ เช่า
ภายใน Index Living Mall  

0.91 

2. บจก.อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิร์น 

 (IIF) 

- บริษัทในกลุม่ INDEX  
- มีกรรมการเป็นคูส่มรส
ของนายอารักษ์ สขุ
สวสัดิ์ ซึง่ด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอ านาจลง
นาม และผู้บริหารของ
บริษัท 
 

ขาย สิน ค้า  บ ริ ษัทจ าหน่ า ยผลิตภัณ ฑ์
กระดาษปิดผิวให้กับ IIF โดยเร่ิมจ าหน่าย
ตัง้แตปี่ 2553  

12.51 - IIF ด าเนินธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่ายให้กับลกูค้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของประเทศ 
โดย IIF เร่ิมสัง่ซือ้กระดาษปิดผิวจากกลุม่บริษัทตัง้แตปี่ 2553  

- กระดาษปิดผิวที่บริษัทจ าหน่ายให้กับ IIF จะมีคณุสมบัติเฉพาะซึ่งแตกต่าง
จากมาตรฐานที่ผู้ ซือ้รายอ่ืนทั่วไปใช้ในการผลิต อาทิ สี ความเงา และความ
หนา เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทก าหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณาก าหนด
ราคาในเง่ือนไขยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s 
length basis) 

- บริษัทสัง่ซือ้กระดาษปิดผิวและขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์บางรุ่น
จ าหน่ายให้กับ Index Living Mall เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถผลิตและจดัหา
วตัถดุิบดงักลา่วได้ตามคณุสมบตัิที่ผู้ซือ้ก าหนดและภายใต้ต้นทนุที่ยอมรับได้  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวถือเป็น
การด าเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

ลูกหนีก้ารค้า  IIF มียอดค้างช าระค่า
กระดาษปิดผิวกับบริษัท โดยมีอายลุูกหนีอ้ยู่
ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของการ
ช าระคา่สินค้าของ IIF 

4.44 

ซือ้วัตถุดิบ บริษัทซือ้กระดาษปิดผิวและขอบ
พีวีซีจาก IFF เพื่อผลิตสินค้าบางรุ่นจ าหน่าย
ให้กบั Index Living Mall  

1.05 

เจ้าหนีก้ารค้า  บริษัทมียอดค้างช าระค่า
กระดาษปิดผิวและขอบพีวีซีให้กับ IIF โดย
ยอดหนีด้งักลา่วยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 

- 
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บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ในรอบปี 2560 และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี 
โฮลดิง้ส์ (SAFE) 

SAFE มีฐานะเป็นบริษัท
ร่วม ซึง่บริษัทยอ่ย คือ 
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ ากดั เข้าถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 33.37 
ของมลูคา่หุ้นทัง้หมด 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น บริษัท อีซีเอฟ พาว
เวอร์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อย ได้ช าระเงิน
ค่าหุ้นเพิ่มทนุให้กับ SAFE ซึ่งทาง SAFE อยู่
ระหว่างจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์ซึง่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ 

58.40 เน่ืองจาก SAFE มีโครงการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส 
จ ากดั ด าเนินธูรกิจโรงสบัไม้เพ่ือใช้ป้อนวตัถดุิบให้กบัโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
จงัหวดันราธิวาส รวมถึงการเข้าลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานไบโอแมส แก๊สซิฟิ
เคชัน่ ขนาดโครงการละ 1 เมกะวตัต์ รวม 2 โครงการ ที่จงัหวดัแพร่ จงึมีความ
จ าเป็นต้องเรียกระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นเพ่ือเข้าลงทนุส าหรับสองบริษัทดงักลา่ว 
รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

4. บจก.พลงังานเพ่ือโลก
สีเขียว (ประเทศไทย)  

 (GEP) 

GEP มีฐานะเป็นบริษัท
ร่วม ซึง่บริษัทยอ่ย คือ 
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ ากดั เข้าถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 20 ของ
มลูคา่หุ้นทัง้หมด 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ บริษัทให้ได้ GEP กู้ยืม
เงินระยะสัน้ ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 ต่อปี 
และครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

1.16 เน่ืองจากปัจจบุนั GEP ยงัไมเ่ร่ิมมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 
และการก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวตัต์แรก จาก
ทัง้หมด 220 เมกะวตัต์ ยงัด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ จงึมีความจ าเป็นต้องขอกู้ยืม
เงินจากบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างรับ  เป็นดอกเบีย้ที่ เ กิดจาก
รายการเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ในวงเงิน 1.16 
ล้านบาท 

0.03 

5. เงินกู้ยืมกรรมการ คณุวลัลภ สขุสวสัดิ์ ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ บริษัทได้กู้ ยืมเงินกู้ ระยะ
สัน้จากกรรมการจ านวน 65 ล้านบาท ปัจจบุนั
ได้จา่ยช าระคืนหนีท้ัง้หมดเรียบร้อยแล้ว 

- รายการดงักลา่วเป็นไปเพ่ือประโยชน์ด้านเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ
ในระยะเวลาอนัสัน้ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย เป็นดอกเบีย้ที่เกิดจาก
รายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้ในวงเงิน 65 ล้าน
บาท ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.25 ต่อปี และ
ครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

0.30 
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6.1   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ให้
ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เป็นไปตามเง่ือนไขที่สมเหตสุมผล ยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair 
and at arm’s length basis) 

 
6.2 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมทัง้การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของ

บริษัทในอนาคต 

 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ
เดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด 
ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัท
สามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ และให้จดัท ารายงานสรุป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับในกรณีที ่ม ีรายการระหว่างกนัที ่ไม ่เ ป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เชี่ยวชาญ
อิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่วต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนมุตัิรายการดงักลา่วก่อนการเข้าท ารายการ ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่ว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว ต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการท ารายการระหว่างกนันัน้ ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนัที่บริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
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หน้าที่ 2.0 - 74  

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจ
เกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องที่
ไมใ่ช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

 
6.3  การอนุมตัิในหลกัการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไป ในการท าธุรกรรมระหว่าง

บริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

ปัจจบุนับริษัท และบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่ในอนาคตบริษัทและบริษัทยอ่ยอาจ
มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถท าธุรกรรมดงักลา่วได้ 
หากธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2555 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตัิในหลกัการ
เก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเก่ียวโยง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการในอนาคต 

 
6.4   มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตถ้ามีรายการระหวา่งกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการน าเสนอ
รายการดงักลา่วผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกัน
เป็นไปอย่างยตุิธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตอ่ไป 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

1. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
  
(ก)  ผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

งบการเงนิรอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
การแสดงความเห็นใน 
รายงานของผู้สอบบัญช ี

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จ ากดั (อยูใ่นรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ
ก า กับหลักท รัพ ย์และตลาด
หลกัทรัพย์) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสด
รวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ แสดงฐานะการเงินของ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จ ากดั (อยูใ่นรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินของ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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(ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2558 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์     
  

สนิทรัพย์หมุนเวียน     
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.10 4.06 408.67 17.34 106.77 3.84 
เงินลงทนุชัว่คราว - - 75.31 3.19 - - 
ลกูหนีก้ารค้า       

- บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 8.50 0.56 8.09 0.34 5.93 0.21 
- บริษัทอื่น 189.19 12.56 195.01 8.27 283.51 10.19 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 578.63 38.42 756.80 32.10 998.62 35.89 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

- - - - 1.19 0.04 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอื่น - - 50.00 2.12 - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 24.55 1.63 38.85 1.65 32.25 1.16 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 861.96 57.23 1,532.73 65.02 1,428.27 51.33 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 30.60 2.03 30.87 1.31 72.29 2.60 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทึกโดยวิธีสว่นได้เสีย 60.90 4.04 8.00 0.34 474.69 17.06 
เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด 2.00 0.13 2.00 0.08 - - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 360.46 23.93 351.77 14.92 351.09 12.62 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ - สทุธิ 160.88 10.68 347.60 14.75 311.92 11.21 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 2.95 0.20 3.33 0.14 3.12 0.11 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2.69 0.18 3.89 0.17 3.59 0.13 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอื่น - - - - 50.00 1.80 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 23.75 1.58 77.09 3.27 87.81 3.16 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 644.24 42.77 824.55 34.98 1,354.50 48.67 

รวมสนิทรัพย์ 1,506.20 100.00 2,357.28 100.00 2,782.77 100.00 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หน้ีสนิหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

540.24 35.87 672.87 28.54 431.77 15.52 

เจ้าหนีก้ารจากการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้า 50.78 3.37 60.24 2.56 115.70 4.16 
เจ้าหนีก้ารค้า 180.09 11.96 177.83 7.54 199.73 7.18 

เจ้าหนีอ้ื่น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 2.04 0.14 1.96 0.08 1.52 0.05 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บคุคลท่ี
เก่ียวข้องกนั 

10.59 0.70 0.00 0.00 279.64 10.05 

เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 63.41 4.21 85.98 3.65 87.25 0.19 
หุ้นกู้สว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 499.88 17.96 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 3  

(ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2558 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสนิหมุนเวียน (ต่อ)         

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน
สว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

11.33 0.75 10.83 0.46 5.34 0.19 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวยีนอื่น 59.63 3.96 66.52 2.82 74.23 2.67 

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 918.11 60.96 1,076.23 45.66 1,695.06 60.91 
หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 114.36 7.59 67.17 2.85 6.59 0.24 
หุ้นกู้-สทุธิ - - 498.31 21.14 - - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ 11.20 0.74 3.97 0.17 5.51 0.20 
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 0.13 0.01 0.08 0.00 0.12 0.00 
หนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 3.38 0.22 5.92 0.25 6.35 0.23 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5.37 0.36 46.50 1.97 40.21 1.44 
รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 134.44 8.93 621.95 26.38 58.67 2.11 

รวมหน้ีสนิ 1,052.54 69.88 1,698.18 72.04 1,753.73 63.02 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียนท่ีออก 195.00  195.00  354.14  
ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  137.55 9.13 142.21 6.03 207.50 7.46 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 113.03 7.50 117.69 4.99 386.02 13.87 
ก าไรสะสม       
- จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 19.50 1.29 19.50 0.83 23.10 0.83 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 245.81 16.32 294.97 12.51 363.69 13.07 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น1/ (59.76) (3.97) 82.34 3.49 52.64 1.89 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 456.14 30.28 656.71 27.86 1,032.95 37.12 
สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (2.48) (0.16) 2.39 0.10 (3.92) (0.14) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 453.66 30.12 659.10 27.96 1,029.03 36.98 
รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,506.20 100.00 2,357.28 100.00 2,782.77 100.00 

หมายเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียด ดงันี ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มลูค่าเท่ากบั ติดลบ 59.76 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา – สทุธิ เท่ากบั 155.51 ล้านบาท 
2. สว่นเกิน )ต ่ากวา่ (ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 46..12 ล้านบาท  
3. สว่นแบง่ก าไรเบด็เสร็จอื่นจากบริษัทร่วม 2.38 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มลูค่าเท่ากบั 82.34 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา – สทุธิ เท่ากบั 301.43 ล้านบาท 
2. สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 46..12 ล้านบาท  
3. ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าเท่ากบั 52.64 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา – สทุธิ เท่ากบั 271.73 ล้านบาท 
2. สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 46..12 ล้านบาท  
3. ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้านบาท 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 4  

 (ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุนรวม  
 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย – สทุธิ 1,334.10 98.38 1,370.78 98.44 1,444.62 97.70 
รายได้อื่น ๆ 21.98 1.62 21.71 1.56 34.06 2.30 

รวมรายได้ 1,356.08 100.00 1,392.46 100.00 1,478.68 100.00 
ต้นทนุขาย (981.74) (72.40) (983.27) (70.61) (1,004.20) (67.91) 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (134.17) (9.89) (148.73) (10.68) (156.62) (10.59) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (118.65) (8.75) (165.60) (11.89) (179.55) (12.14) 
(ขาดทนุ) ก าไร จากอตัราแลกเปล่ียน 2.22 0.16 2.42 0.17 (0.76) (0.05) 
ต้นทนุทางการเงิน 38.73 (2.86) (54.43) (3.91) (78.66) (5.32) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,271.07) (93.73) (1,349.60) (96.92) (1,419.79) (96.02) 

สว่นแบง่ ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (0.84) (0.00) 32.83 2.36 19.50 1.32 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 84.17 6.21 75.72 5.44 78.39 5.30 
ภาษีเงินได้ (13.99) (1.03) (10.71) (0.77) (11.65) 0.79 

ก าไรส าหรับปี 70.18 5.18 65.01 4.67 66.74 4.51 

 
ขาดทนุจากการวดัมลูค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

- - (1.51) (0.11) - - 

สว่นแบง่ก าไรเบด็เสร็จอื่นจากบริษัทร่วม 4.66 0.34 2.95 0.21 - - 
ก าไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึน้ - - 166.39 11.93 - - 
สว่นท่ีจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในสว่นแบง่
ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

- - (6.49) (0.50) - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 4.66 0.34 161.34 11.57 - - 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 74.83 5.51 226.34 16.23 66.74 4.51 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)       
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 75.43 5.55 62.44 4.48 73.05 4.94 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (5.25) (0.39) 2.57 0.18 (6.30) (0.43) 

ก าไรส าหรับปี   65.01 4.66 66.74 4.51 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม      
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 77.80 5.73 224.94 16.13 73.05 4.94 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (2.97) (0.22) 1.40 0.10 (6.30) (0.43) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 74.83 5.51 226.34 16.23 66.74 4.51 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.144  0.112  0.109  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.138  0.106  0.093  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 5  

 (ข)  ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสด : บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 
คา่เสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี 
คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 
คา่เผื่อการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือลดลง 
ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของอาคารและเคร่ืองจกัร 
ก าไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 
สว่นแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว 
ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบีย้จ่าย 
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลกูหนีก้ารค้า 
สินค้าคงเหลือ 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจ้าหนีก้ารค้า 
เจ้าหนีอ้ื่น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวยีนอื่น 
จ่ายภาษีเงินได้ 

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) 

 
44.91 
(0.06) 
8.42 
(15.57) 

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) 

 
(2.28) 
(0.08) 
4.23 
(15.40) 

78.39 
 

85.14 
0.21 
0.43 
0.06 
(2.72) 
(1.15) 

 
(0.01) 
(19.5) 
(0.21) 

- 
(15.41) 
78.66 

 
(86.66) 
(239.12) 
6.10 
(15.75) 

 
21.89 
(0.44) 
(3.87) 
(9.63) 

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 12.16 (100.85) (123.60) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้เพิ่มขึน้ 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 
เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการอื่นเพิ่มขึน้ 
เงินสดรับจากการลดทนุและคืนทนุของบริษัทร่วม 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 

(0.60) 
- 

(57.08) 
- 
- 
- 

(27.02) 

(0.26) 
- 

(8.50) 
(75.06) 
(50.00) 
69.73 
(35.23) 

(41.42) 
(1.16) 
(455.19) 
75.53 

- 
8.00 
(32.23) 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้ 
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในตราสารหนีก้่อนครบก าหนด 
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 
รับดอกเบีย้ 

(0.01) 
0.002 

- 
- 

1.0 

(1.97) 
1.03 

- 
20.95 
11.02 

(0.53) 
1.33 
2.00 

- 
11.73 

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (83.71) (68.29) (431.94) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เจ้าหนีจ้ากการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่นเพิ่มขึน้ 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินลดลง 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 
สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ 
ออกหุ้นกู้ 
คา่ใช้จ่ายหุ้นกู้ 
เงินสดรับจากคา่หุ้นเพิ่มทนุ / การเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชน 
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ภายใต้สญัญาขายและเช่ากลบัคืน 
จ่ายเงินปันผล 
จ่ายดอกเบีย้ 

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) 

(241.06) 
55.46 
279.64 
65.00 
(11.26) 

- 
(65.00) 
20.99 

(80.29) 
- 
- 
- 

333.63 
- 

(30.43) 
(73.03) 

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 100.62 516.71 253.64 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(ลดลง) – สุทธิ 29.08 347.57 (301.90) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 32.02 61.10 408.67 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 61.10 408.67 106.77 
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(ค)  ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 
CASH CYCLE (วนั) 

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) 
6.76 
53.25 
5.06 
71.20 
5.49 
65.52 
58.93 

0.84 
0.23 
(0.09) 
5.84 
61.65 
3.87 
93.02 
5.32 
67.68 
86.99 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 

26.41 
9.28 
9.83 
5.51 
17.55 

28.27 
7.10 

(103.64) 
4.66 
11.68 

30.49 
9.52 
(89.86) 
4.51 
7.91 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ (%) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 

5.45 
39.34 
0.99 

3.37 
38.32 
0.72 

2.60 
43.22 
0.58 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)1/ 

2.32 
1.72 
0.05 
47.95 

2.58 
0.54 

(0.30) 
49.59 

1.70 
(0.42) 
(0.13) 
45.59 

หมายเหตุ :  1/อตัราการจา่ยเงินปันผล = ค านวณจากกระแสเงินสดที่จา่ยออกส าหรับเงินปันผลในปีนัน้ / ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ของปีนัน้ 
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2. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตัง้แต่ ปี 2558 - 2560 บริษัทมีมลูค่ารายได้จากการขายเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย

มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) ส าหรับช่วง 3 ปีย้อนหลงัเท่ากบั ร้อยละ 4.06 โดยรายได้
จากการขายระหว่างปี 2558 ถึงปี 2559 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 2.75 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มีอตัราการเติบโต
ร้อยละ 5.39 และส าหรับมลูค่ารายได้รวมโดยเฉลี่ย 3 ย้อนหลงัเท่ากบั ร้อยละ 4.34 โดยรายได้รวมระหว่างปี 2558 ถึงปี 
2559 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 2.70 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 6.19 

อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2560 บริษัทมีอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงปีก่อนหน้า 
เนื่องจากบรรยากาศการค้าขายได้เร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ ตามอตัราตวัเลขการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่เร่ิม
กลบัมาดีขึน้อีกครัง้ โดยบริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายในประเทศในช่วงปี  2560 ให้เติบโตได้กว่าร้อยละ 16 
ส าหรับการสง่ออก แม้ตวัเลขการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ส าหรับปี 2560 ยงัคงมีตวัเลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.82 
แต่ตวัเลขการสง่ออกในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทนบัว่ามีความพอใจที่ยงัสามารถสร้างอตัราการเจริญเติบโตของ
รายได้จากการขายและรายได้รวมให้เพิ่มสงูขึน้ได้อย่างต่อเนื่อง  

โดยภาพรวมของปี 2560 รายได้หลกัของบริษัทที่เกิดจากการสง่ออกสินค้า คิดเป็นสดัสว่นของรายได้จากการขาย
ประมาณร้อยละ 52 มีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 3 แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น
สกุลเงินที่บริษัทใช้เพื่อการสง่ออกจะพบว่า บริษัทยงัสามารถสร้างยอดขายจากการสง่ออกให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่
หากพิจารณาในรูปของคา่เงินบาท จะท าให้พิจารณาได้วา่ มีมลูคา่การสง่ออกลดลง เนื่องจากช่วงปี 2560 ที่ผา่นมา คา่เงิน
บาทของไทยแข็งคา่ขึน้ เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2559 ที่ผา่นมา ซึง่ถึงแม้จะเป็นอตัราการเติบโตที่ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 
แต่ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เร่ิมปรับกลยทุธ์ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยการน าเสนอสินค้าประเภทใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้า 
ได้แก่ กลุม่ผลิตภณัฑ์เตียงนอน ซึ่งได้เร่ิมขยายสายการผลิตสินค้านีใ้ห้เพิ่มขึน้นบัตัง้แต่ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา และเร่ิม
ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลกูค้า นอกจากการน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ แล้ว บริษัทยงัคงเน้นการออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมาณการขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์เดิม ๆ ที่ลกูค้ามีการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบาง
ผลติภณัฑ์เนื่องจากมีการค้าขายมาอยา่งยาวนาน จึงเป็นการยากที่จะขอปรับเพิ่มราคาสนิค้าจากลกูค้า ซึ่งวิธีการดงักลา่ว
จะเป็นอีกช่องทางหนึง่ที่จะช่วยให้บริษัทมีอตัราการท าก าไรท่ีเพิ่มขึน้ได้  

ส าหรับรายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าภายในประเทศนัน้ การเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึน้จากปัจจยัภายในประเทศ
ตามที่กลา่วมาข้างต้น หากพิจารณาตามแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย จะพบว่า บริษัทมีอตัราการเติบโตของรายได้จาก
การจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ผา่นช่องทางการจ าหนา่ยกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกรายย่อยทัว่ประเทศ ซึ่งบริษัทใช้ตราสินค้า 
Costa เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตกวา่ร้อยละ 180 โดยมีมลูคา่การจ าหนา่ยผา่นช่องทางดงักลา่ว 
เพิ่มขึน้จากปี 2559 ที่ 35.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 100.13 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างบคุลากร
ด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกลยทุธ์ในการแขง่ขนั 

นบัตัง้แตก่ลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจเสร็จสมบรูณ์เป็นท่ีเรียบร้อยตัง้แต่ช่วงปี 
2554 นัน้ บริษัทได้ประกอบธุรกิจผา่นการด าเนินการของ 2 นิติบคุคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ก่อน
การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) และ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 
99.95 โดยภายหลงัการจัดโครงสร้างดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจหลกั คือ การเป็นผู้ ผลิตและจัด
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง เพื่อใช้
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ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์
รูมสาขาภายใต้ตราสินค้า ELEGA 18 แห่ง ซึ่งจะจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทัง้นีร้วมถึงการผลิตภายในประเทศและที่
น าเข้าจากต่างประเทศ และ FINNA HOUSE 2 แห่ง ซึ่งจะจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตโดยใช้ลิขสิทธ์ิลายการ์ตูนดิสนีย์ 
ภายใต้การเป็นผู้ได้รับสทิธิในการใช้ลายการ์ตนูเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย รวมถึงการเป็นผู้ ให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) 

ต่อมาในช่วงปี 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
(“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 75 ปัจจุบนั ECFH จะเป็นผู้ด าเนิน
ธุรกิจร้านค้าปลกี Can Do ซึง่มีการด าเนินการในรูปแบบร้าน 100 เยน ซึ่งบริษัทได้ซือ้แฟรนไชส์มาจากประเทศญ่ีปุ่ น โดย
จ าหน่ายสินค้าทัง้ร้านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปัจจุบนัมีสาขาเปิดให้บริการรวม 3 แห่ง โดยสาขาแรกตัง้อยู่ที่ฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ECFH ได้มีช่วงเวลาที่ได้เข้าด าเนินธุรกิจด้าน
พลงังานในช่วงสัน้ ๆ ระหว่างปี 2558 – 2559 โดย ECFH ได้เข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานทดแทน ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) ที่มีการลงทนุในประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยมีขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยูท่ี่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, 
Himeji city, Hyogo ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ได้เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย ตัง้แต่วนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ต่อมาบริษัทได้พิจารณาตดัสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทนุใน ECF 
Tornado ในสดัสว่นร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่ปี 2526 
เพื่อด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานด้านอื่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้
ด าเนินการจดัท าท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ เมื่อวนัท่ี 19 สงิหาคม 2559 ทรัพย์สนิท่ีจ าหนา่ยไปมีราคาขายสทุธิจากภาษีที่
เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงินประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาขาย และเง่ือนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ เสนอขาย
รายอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ 5 ราย คิดเป็นก าไรเมื่อเทียบกบัต้นทนุเงินลงทนุ ประมาณร้อยละ 43.94 ส าหรับสาเหตทุี่ตดัสินใจขาย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว เนื่องจากพิจารณาจากผลก าไรท่ีจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ
ที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ส าหรับระยะเวลาด าเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลงัการคืนเงินลงทนุและก าไรจากการขาย
ทรัพย์สินให้กับผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวนัที่ 29 กันยายน 2559 ปัจจุบนั ECF Tornado ได้เสร็จสิน้ขัน้ตอนการจด
ทะเบียนเลกิบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ผา่นมา ดงันัน้ปัจจบุนั ECFH จึงไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจ
ด้านพลงังานทดแทนแตอ่ยา่งใด 

 
ผลการด าเนินงาน  
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
รายได้ของบริษัทสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหนา่ยได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ สามารถเรียงล าดบัสดัสว่นที่ส าคญัเมื่อเทียบกบัรายได้จากการ

ขายทัง้หมด ส าหรับปี 2560 ได้ดงันี ้
อนัดบัที่ 1 คือ รายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มลูค่า 986.07 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 68 
อนัดบัที่ 2 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มลูคา่ 169.58 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12 
อนัดบัที่ 3 คือ รายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลีกราย

ยอ่ย (Dealer) มลูคา่ 176.66 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12 
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อนัดบัท่ี 4 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยกระดาษปิดผิว มลูคา่ 73.54 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 
อนัดบัที่ 5 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง มลูคา่ 22.68 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2 
อนัดบัที่ 6 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยร้านค้าปลกี Can Do มลูคา่ 16.09 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1 

ส าหรับการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตามแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์โดย
เปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 และ ปี 2560 โดยสว่นใหญ่มีรายได้จากการขายเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ยกเว้นกลุม่ผลติภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ปรับตวัลดลง เนื่องจากรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีปริมาณค าสัง่ซือ้จากลกูค้าไม่เป็นไปตาม
เปา้หมายที่วางไว้  

 
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ 

ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 

 
 

รายได้จากร้านค้าปลกีแคนดู (Can Do) 
ในส่วนของการด าเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“ECFH”) บริษัทมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจ

ร้านค้าปลีกรายย่อยในรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าทัง้ร้านในราคาเดียว (60 บาท) ในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่เกิดขึน้ในปี 
2560 เทา่กบั 16.09 ล้านบาท ซึง่ร้าน Can Do ได้เร่ิมเปิดให้บริการ เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา 

 
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล  
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานอาทิตย์ ในประเทศญ่ีปุ่ น จาก ECF Tornado Energy GK 

ในรูปแบบของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 32.83 ล้านบาท โดยโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ น
ได้เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา ภายหลงัจากการจ าหนา่ยโรงไฟฟา้ดงักลา่วเสร็จ
สิน้เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2560 ปัจจบุนับริษัทจึงไมม่ีการรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในโครงการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีสว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เท่ากบั 19.50 ล้านบาท โดยมาจาก
การเข้าลงทุนของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
โดย ECF-P ได้รับรู้สว่นแบง่ก าไรจากการเข้าลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ ดงันี  ้
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1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัท
ย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สดัสว่นร้อยละ 33.37 ปัจจุบนัสามารถ
รับรู้ผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด 
กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”) จงัหวดันราธิวาส ซึ่งบริษัทรับรู้ก าไรตามสดัสว่นเงินลงทนุเต็มไตรมาสที่ 3 ปี 
2560 โดย SAFE เข้าลงทนุใน PWGE คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 

2. บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด (“GEP”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 
220 เมกะวตัต์ ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 20 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโครงการ และยงัไมเ่ร่ิมรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ 
จากรายละเอียดที่กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้การเปรียบเทียบ มลูคา่สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุใน

บริษัทร่วมเกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 41 จากปี 2559 
 
บริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 1,334.10  ล้านบาท 1,370.78 ล้านบาท และ 

1,444.62 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 2.75 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และ ปี 
2559 และร้อยละ 5.39 เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั 

นอกจากนีย้งัสามารถแบ่งออกเป็นรายได้จากการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับช่วงปี 2560 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 48 และร้อยละ 52 ตามล าดบั 

ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์จะพบว่า ในช่วงปี 2560 รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญัเกิดจากบริษัทมีอตัราการเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าส่ง 
และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) ซึ่งในรอบปี 2560 นี ้บริษัทได้วางแผนกลยทุธ์ทางด้านการตลาดเพื่อขยายช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในกลุม่ Dealer ให้เพิ่มขึน้จากเดิม ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านช่องทางของ Dealer โดยสว่นใหญ่จะเป็น
เฟอร์นิเจอร์ทัง้ที่บริษัทผลติเอง น าเข้ามาจากตา่งประเทศ หรือจ้างโรงงานภายนอกผลติสนิค้าให้กบับริษัท  

รายได้อื่นของบริษัท ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 24.20 ล้านบาท 21.71 ล้านบาท และ 34.06 
ล้านบาท ตามล าดบั รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วย ก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร
อนพุนัธ์ และในสว่นอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวสัด ุก าไร (ขาดทนุ) จากการขายสนิทรัพย์ถาวร ดอกเบีย้รับ 
รายได้ชดเชยสง่ออก ซึง่สว่นท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัส าหรับปี 2560 เกิดจากรายได้จากการขายเศษวสัดเุพิ่มขึน้ 

รายได้รวม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 1,358.30 ล้านบาท 1,392.49 ล้านบาท และ 
1,478.68 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ4.34 มูลค่ารายได้รวม
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตามการเติบโตที่ส าคญัของรายได้จากการขาย 
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รายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส  
ระหว่างปี 2559 – ปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 
 

บริษัทมีรายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึน้ในช่วงปี 2560 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลูค่าเท่ากบั 409.74 
ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากบั 317.60 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 353.80 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากบั 397.54 
ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทสามารถสร้างอตัราการเติบโตของรายได้รวมได้เติบโตเพิ่มขึน้ในทกุไตรมาสเมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2559 ที่ผา่นมา นอกจากนีย้ ังเป็นปกติของธุรกิจที่รายได้จากการขายจะอยู่ในช่วงต ่าสุดส าหรับ
ไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับมาเพิ่มขึน้อีกครัง้ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็นปกติของฤดกูาลขายสนิค้า 

 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็น ร้อยละ 73.59 ร้อยละ 

71.73 และร้อยละ 69.51 ตามล าดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 981.74 ล้านบาท 983.27 ล้านบาท และ 
1,004.20 ล้านบาท ตามล าดบั  

หากพิจารณาข้อมลูตัง้แตปี่ 2558 ถึงปี 2560 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายปรับตวั
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตทุี่ส าคญัเกิดจากบริษัทมีการลงทุนสัง่ซือ้เคร่ืองจักรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic 
Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มากขึน้ โดยเค ร่ืองจักรบางส่วน
เร่ิมติดตัง้และใช้งาน และสง่ผลอย่างมีนยัส าคญัต่อต้นทนุการผลิตนบัตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปี 2560 บริษัทยงัคงมีนโยบาย
การลงทนุเคร่ืองจกัรแบบกึ่งอตัโนมตัิเพิ่มขึน้ในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในเคร่ืองจกัรดงักลา่ว สง่ผลต่อ
ต้นทนุขายที่สามารถปรับลดลงได้เมื่อพิจารณาจากช่วง 3 ปีย้อนหลงัที่ผ่านมา ส าหรับปี 2560 สาเหตสุ าคญัอีกประการที่
สง่ผลให้มีอตัราส่วนต้นทุนขายลดลงนอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแล้ว ยัง เ ป็นปีที่บ ริษัทมี
นโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต และยงัเป็นปีที่ต้นทุนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปรับตวัลดลง สง่ผลให้
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลติสามารถปรับลดลงได้จากเดิม  

 

 1,392.49  

 409.74  
 317.60  
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 1,478.68  
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บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยตอ่รายได้รวม ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบัร้อย
ละ 9.88 ร้อยละ 10.68 และร้อยละ 10.59 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 137.17 ล้านบาท 148.73 ล้านบาท และ 
156.62 ล้านบาท ตามล าดบั  

และมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบั ร้อยละ 8.74 ร้อยละ 11.89 และร้อยละ 
12.14 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 118.65 ล้านบาท 165.60 ล้านบาท และ 179.55 ล้านบาท ตามล าดบั 

ส าหรับต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ยงัคงมีสดัสว่นเมื่อเทียบกบัรายได้รวมไม่เปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั  

ส าหรับสดัส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั ร้อยละ 2.85 
ร้อยละ 3.91 และร้อยละ 5.32 หรือคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 38.73 ล้านบาท 54.43 ล้านบาท และ 78.66 ล้านบาท ตามล าดบั  

ทัง้นี ้ต้นทนุทางการเงินท่ีเกิดขึน้ตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมาทัง้หมดเป็นดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกบัสถาบนั
การเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้างวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 
ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 540.24 ล้านบาท 672.87 ล้านบาท และ 431.77 ล้านบาท ตามล าดบั และมียอดคงค้าง
วงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 177.77 ล้านบาท 
153.14 ล้านบาท และ 93.85 ล้านบาท ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม แม้ในปี 2560 บริษัทจะมียอดคงค้างวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
และวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจากเดิมมาก ทัง้นีบ้ริษัทมีรายการหนีส้ินที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัอีก
รายการหนึ่งคือ รายการเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น โดยมียอดคงค้าง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 
279.64 ล้านบาท เดิมจากที่ไม่มีรายการดงักลา่วเกิดขึน้ในปี 2559 แต่อย่างใด ซึ่งรายการดงักลา่วเร่ิมเกิดขึน้ตัง้แต่เดือน
ตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยมีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี นอกจากนีใ้นช่วงปี 2559 
จนถึงปี 2560 บริษัทได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2559 มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.4 ตอ่ปี และจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 นี ้ 

 
อัตราก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรสุทธิ 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 คิดเป็นสดัส่วนก าไรขัน้ต้นต่อรายได้จากการขายร้อยละ 

26.41 ร้อยละ 28.27 และร้อยละ 30.49 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมลูค่าก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 352.36 ล้านบาท 387.51 ล้านบาท 
และ 440.42 ล้านบาท ตามล าดบั 

สาเหตสุ าคญัที่ท าให้บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวัเพิ่มขึน้หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ตัง้แต่ช่วงปี 2558 
เกิดจากบริษัทได้ปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทนุการผลิตสินค้า การสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรกึ่งอตัโนมตัิ 
(Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่มากขึน้จากเดิม เพื่อจะได้ลด
ต้นทนุในสว่นของจ านวนพนกังานในกระบวนการผลติ การฝึกอบรมพนกังานเพื่อให้มีทกัษะและความช านาญในการผลิต
เพื่อลดสว่นสญูเสีย รวมถึงนโยบายการควบคมุค่าใช้จ่ายภายในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยผลจากการด าเนิน
นโยบายตา่ง ๆ ตามที่กลา่วมา เร่ิมเห็นผลอย่างชดัเจน และสง่ผลต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนีใ้นช่วงปี 
2560 ราคาวตัถดุิบส าคญัที่ใช้ในการผลติ ได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มีการปรับตวัลดลง 

เมื่อพิจารณาอตัราก าไรสทุธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิส าหรับก าไรส าหรับงวด ในปี 2558 ปี 2559 
และปี 2560 เทา่กบั ร้อยละ 5.17 ร้อยละ 4.66 และร้อยละ 4.51 หรือคิดเป็นมลูค่าก าไรสทุธิเท่ากบั 70.17 ล้านบาท 65.01 
ล้านบาท และ 66.74 ล้านบาท ตามล าดับ โดยก าไรสุทธิส าหรับงวดปี 2560 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ านวน 73.05 ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน ติดลบ 6.30 ล้านบาท 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 14  

โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 2560 ในสว่นของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไรส าหรับงวด สว่นที่
เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีก าไรเทา่กบั 73.05 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากการเข้าลงทนุใน
โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลที่ลงทนุผา่น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) 

ทัง้นีห้ากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทสามารถสร้างก าไรขัน้ต้น 
และก าไรส าหรับงวด ได้เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั ที่สดัสว่นร้อยละ 14 และร้อยละ 29 ตามล าดบั ซึ่งเป็นผลจากการบริหาร
สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายลดลงจากเดิม 

อตัราก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดของบริษัทพบวา่ บริษัทมีอตัราก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 
เทา่กบั ร้อยละ  5.51  ร้อยละ 16.23  และร้อยละ 4.51  หรือคิดเป็นมลูคา่ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเท่ากบั 74.83 ล้านบาท 
226.35 ล้านบาท และ 66.74 ล้านบาท ตามล าดบั โดยก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดปี 2560 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 73.05 ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน ติดลบ 6.30 ล้านบาท  

ส าหรับสาเหตุของการลดลงอย่างมีนยัส าคญัของก าไรเบ็ดเสร็จที่เกิดขึน้ในปี 2560 เกิดจากช่วงเดือนตุลาคม ปี 
2559 ที่ผา่นมา บริษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สนิตามมาตรฐานบญัชี ท่ีจะต้องประเมินราคาทรัพย์สินทกุ ๆ 5 ปี สง่ผลให้
เกิดรายการก าไรจากการตีราคาทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ 166.39 ล้านบาท ซึง่ในปี 2560 บริษัทไมม่ีรายการพิเศษที่สง่ผลให้มีสว่น
ของก าไรเบ็ดเสร็จเพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด 
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ  
 
 สินทรัพย์ 
 สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์หมนุเวียน เท่ากบั 861.96 ล้านบาท 

1,532.73 ล้านบาท และ 1,428.27 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 61.10 

ล้านบาท  408.67 ล้านบาท และ 106.77 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 4.06 
ร้อยละ 17.37 และร้อยละ 3.84 ตามล าดบั โดยเงินสดลดลงอย่างมีนยัส าคญัในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปี 2559 เกิดจากในปี 2559 บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้มลูคา่ 500 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม
ของปีดงักลา่ว และได้มีการน าเงินไปใช้ในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมในช่วงปี 2560 

- ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  มีมลูคา่ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ เท่ากบั 
197.69 ล้านบาท 203.10 ล้านบาท และ 289.44 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากบั ร้อยละ 
13.12 ร้อยละ 8.62 และร้อยละ 10.40 ตามล าดบั โดยลูกหนีก้ารค้าปรับตัวเพิ่มขึน้ตามรายได้จากการขาย
ที่เพิ่มขึน้  

หากพิจารณาการเปลีย่นแปลงของลกูหนีก้ารค้าพบวา่ โดยภาพรวมบริษัทมีมลูค่าของลกูหนีก้ารค้า
เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย ประกอบกบัช่วงปี 2560 ที่บริษัทมียอดขายจากกลุม่
ร้านค้าปลกีและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) เพิ่มขึน้ ซึ่งโดยพฤติกรรมของลกูค้าในกลุม่นีจ้ะใช้ระยะเวลา
การเรียกเก็บหนีค้อ่นข้างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจดัเก็บหนี ้จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลีย่ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 48.28 วนั 53.25 วนั และ 61.95 วนั ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม
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บริษัทได้ตระหนกัดีที่จะลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนีใ้นกลุม่ลกูค้า Dealer ซึ่งทางทีมการขายและ
ทีมบญัชีจะมีการวางแผนเพื่อติดตามเรียกเก็บหนีอ้ยา่งใกล้ชิด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการลกูหนีก้ารค้า - สทุธิเท่ากับ 289.44 ล้านบาท แบ่งเป็น
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 5.93 ล้านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์นิเจอร์ และกระดาษปิดผิว ส าหรับ
ใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 25.10 ล้านบาท คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น 
จ ากดั และ บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีกรรมการเป็นคูส่มรสของนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 
ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท และลกูหนีก้ารค้า – 
บริษัทอื่น 283.51 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนีก้ารค้าโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 72.73 อยู่ในกลุ่มลูกหนี ้
การค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ปัจจุบนัลกูค้าที่บริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมทัง้หมดจะเป็นลกูค้า Modern 
Trade ซึ่งที่ผ่านมากลุม่ลกูค้าดงักลา่วไม่มีปัญหาเร่ืองการเรียกเก็บหนีแ้ต่อย่างใด ส าหรับกลุม่ลกูค้า Dealer 
ซึง่เป็นกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ยทัว่ไประเทศ บริษัทจะวางแผนการจดัเก็บและเรียกช าระหนีอ้ย่าง
ใกล้ชิด ส าหรับลกูค้าต่างประเทศบริษัทก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินเป็น L/C at sight หรือการโอนเงินทนัที 
(T/T) ก่อนวนัสง่สนิค้า (Shipment Date) ซึง่จะไมม่ีปัญหาการจ่ายช าระหนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 
ข้อมลูอายลุกูหนีท้ี่ค้างช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้
 

มูลค่าลูกหน้ีการค้า 

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 4.10 69.16% 
ค้างช าระ 

  - ไมเ่กิน 3 เดือน 1.82 30.63% 
- ระหวา่ง 3  - 6 เดือน 0.00 0.00% 

- ระหวา่ง 7 - 12 เดือน 0.00 0.00% 
- เกินกวา่ 12 เดือน 0.01 0.22% 
รวมลูกหนีก้ารค้า 5.93 100.00% 
 
บริษัทอื่น - สุทธิ 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 206.21 72.73% 
ค้างช าระ 

  - ไมเ่กิน 3 เดือน 59.43 20.96% 
- ระหวา่ง 3  - 6 เดือน 8.67 3.06% 
- ระหวา่ง 7 - 12 เดือน 5.75 2.03% 
- เกินกวา่ 12 เดือน 5.87 2.07% 
รวมลูกหนีก้ารค้า 285.92 100.85% 
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หกั ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ -2.41 -0.85% 
รวมลูกหนีก้ารค้า 283.51 100.00% 

 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้ค ่าเผื ่อหนีส้งสยัจะสญู โด ยพิจ า รณาจ าก ข้ อมูลท า ง สถิติ

เ กี่ ยวกับการเรียกเก็บหนีจ้ากลกูค้าในอดีต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนด
นโยบายที่จะติดตามลกูหนีใ้ห้ช าระหนีภ้ายในระยะเวลาที่ให้เครดิตเทอมให้ได้ทัง้หมด ดงันี  ้

 

ลูกหนีนั้บจากวนัที่ถงึก าหนดช าระ 
อัตราการตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสูญ  

ของยอดลกูหนีค้งเหลอืสุทธิ 

ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป 
ร้อยละ 100 

(เฉพาะลกูหนีท้ีม่ีข้อบง่ชีว้า่จะรับเงินไมไ่ด้) 
ตัง้แต ่24 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 100 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้น าลกูหนีก้ารค้าจ านวนเงินประมาณ 150.58 ล้านบาท ไปขายลด  

แก่สถาบันการเงินสองแห่ง ภายในวงเงินสินเช่ือรวม 275 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สถาบัน
การเงินที่ให้การสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือจากการขายลดลกูหนีก้ารค้า (Factoring) ดงักลา่วมีสทิธิไลเ่บีย้จ านวนเงิน
ประมาณ 115.70 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีอยู่ระหว่างการรอเรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้าที่ทางบริษัทได้
น าไปขายลดต่อสถาบนัการเงิน) โดยได้แสดงเป็นหนีส้ินในรายการ “เจ้าหนีจ้ากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี ้
การค้า” ในการขอรับการสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือประเภทขายลดลกูหนี ้(Factoring) ทางบริษัทไมจ่ าเป็นต้องจดัหา
สินทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกันส าหรับวงเงินสินเช่ือประเภทนี ้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในแง่ของการไม่มีภาระใน
หลกัทรัพย์เพื่อใช้ค า้ประกัน และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทอีกรูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบริษัทมียอดคงค้างเต็มในวงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) ทางบริษัทก็สามารถใช้วงเงินสินเช่ือ 
Factoring เพื่อเสริมสภาพคลอ่งในช่วงเวลาดงักลา่วได้ 
- สินค้าคงเหลือ – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลูค่าสินค้าคงเหลือ – สทุธิ 

เทา่กบั 578.63 ล้านบาท 756.80 ล้านบาท และ 998.62 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากบั 
ร้อยละ 38.42 ร้อยละ 32.10 และร้อยละ 35.89 ตามล าดบั  

สินค้าคงเหลือของบริษัทคือ วตัถดุิบที ่เตรียมไว้ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่า งท า และสินค้า
ส าเร็จรูปที ่เก็บสต็อกไว้เพื ่อจ าหน่าย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที ่น าเข้าจากต่างประเทศ  และที ่สัง่ซือ้จาก
ภายในประเทศเพื่อจ าหน่าย ซึ่งการเติบโตของยอดขายจากกลุม่ลกูค้าร้านค้าปลีก และร้านค้าสง่ทัว่
ประเทศที่เติบโตอย่างมีนยัส าคญั สง่ผลให้ความต้องการสต็อกสินค้าเพื่อเตรียมสง่มอบตามค าสัง่ซือ้
เพิ่มขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีย้งัรวมถึงสว่นสต็อกสนิค้าของบริษัทยอ่ย หรือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(“ECFH”) ซึง่ปัจจุบนัเปิดให้บริการร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจ าหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ร้านรวม 4 
สาขา ท าให้ปริมาณสต็อกสินค้าในสว่นสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มขึน้จากเดิมในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา โดยหาก
พิจารณาจากอดีตที่ผ่านมาจะพบว่า มลูค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบ และ
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การจดัเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และจะต้องป้องกนัปัญหาการขาด
แคลนวตัถดุิบที่จะใช้ในการผลิตเพื่อจดัจ าหน่ายให้กบัลกูค้า  

ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าต่างประเทศที่ผลิตตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) 
และกลุม่ลกูค้า Modern Trade ภายในประเทศ โดยสว่นใหญ่แล้วจะเป็นการผลิตสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งบริษัทมีเง่ือนไขจะต้องผลิตสินค้าส าเร็จรูปเพื่อจดัเก็บสต็อกไว้รอการสง่
มอบ โดยทางลกูค้าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมาณการสง่มอบสินค้าส าเร็จรูปที่บริษัท
ผลิตไว้รอเป็นครัง้ ๆ ไป ซึ่งทางบริษัทจ าเป็นที่จะต้องมีสต็อกสินค้าไว้เพียงพอและควบคุมให้มี การ
สง่มอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา ส าหรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา มลูค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทโดยสว่นใหญ่คือ
สินค้าระหว่างผลิตคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 58.70 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือ – สทุธิ หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 
586.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมลูค่าเทา่กบั 446.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงที่
บริษัทอยู่ระหว่างการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการสง่มอบตามค าสัง่ซือ้ของกลุม่ลกูค้าต่างประเทศและ 
Modern Trade รองลงมาคือ กลุม่สินค้าส าเร็จรูป คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.16 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
– สทุธิ หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 301.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที ่มีมลูค่า
เท่ากบั 217.80 ล้านบาท   

หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (ค านวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ – กลุม่สินค้าส าเร็จรูป โดย
ไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทางและวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต) ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 
2560 พบว่า บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากบั 60.18 วนั 71.20 วนั และ 93.02 วนั ตามล าดบั 
หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยตัง้แต่ช่วงปี 2558 จนถึงปัจจุบนั จะพบว่ามี
จ านวนวนัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สาเหตสุ าคญัเกิดจากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มสงูขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นไปตามการขยายตวัของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการปรับแผน
กลยทุธ์ขยายยอดขายในกลุม่ร้านค้าปลีกร้านค้าสง่ทัว่ประเทศให้เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้บริษัทจ า เ ป็น
จะต้องสั่งซือ้สินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของค าสั่งซือ้ของลูกค้าในกลุ่มนี  ้นอกจากนี ย้งัรวมถึงการ
สต็อกสินค้าของร้านค้าปลีกแคนดทูี่เปิดให้บริการรวม 3 สาขาในขณะนีด้้วย 

ส าหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสินค้าคงเหลือนัน้ ปัจจุบนับริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือ
สินค้าล้าสมยั ทางบริษัทได้เร่ิมใช้นโยบายการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจาก
สินค้าที่มีอายเุกิน 3 ปีขึน้ไป สภาพสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผื่อมลูค่า
สินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าร้อยละ 5 ของมลูค่าสินค้าที่จะได้รับ หากสินค้าค้างนานเกินกว่า 4 ปีขึน้
ไป จะตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าล้าสมยัร้อยละ 50 ของมลูค่าสินค้าที่จะได้รับ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีสินค้าที่ถกู
จดัประเภทอยู่ในคลงัสินค้าส าเร็จรูปรอพิจารณา โดยจะตัง้ค่าเผื่อสินค้าล้าสมยัร้อยละ 20 ของมลูค่า
สินค้าที่จะได้รับ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทได้เน้นด าเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการ
เคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง หากเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า หรือเป็นสว่นที่ตกค้าง
จากการสง่มอบ บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการจดัให้มีรายการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นช่องทางการระบาย
สินค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ตัง้ค่าเผื่อมลูค่าสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าเป็น
จ านวน 3.06 ล้านบาท 
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สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เท่ากบั 644.24 ล้านบาท 

824.55 ล้านบาท และ 1,354.50 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
- เงินลงทนุในบริษัทร่วมซึ่งบนัทึกโดยวิธีสว่นได้เสีย สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลูค่า 

เทา่กบั 8.00 ล้านบาท และ 474.69 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เท่ากบั ร้อยละ 0.34 และ ร้อย
ละ 17.06 ตามล าดบั โดยในสว่นของเงินลงทนุเร่ิมเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 
3 ของปี 2560 โดยมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมเท่ากบั 474.69 ล้านบาท ดงักลา่วแบ่งออกเป็น เงินลงทนุ
ใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) จ านวน 157.71 ล้านบาท และเงินลงทนุในบริษัท 
พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) จ านวน 316.98 ล้านบาท 

- ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลูค่าที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ – สทุธิ เท่ากับ 360.46 ล้านบาท 351.77 ล้านบาท และ 351.09 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อ
สนิทรัพย์รวม เทา่กบั ร้อยละ 23.93 ร้อยละ 14.92 ร้อยละ 12.62 ตามล าดบั 

ในปี 2560 บริษัทมีการลงทนุในสว่นท่ีส าคญัคือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึน้ 
3.43  ล้านบาท ยานพาหนะส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ 9.90 ล้านบาท และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ 27.32 
ล้านบาท โดยไมม่ีการลงทนุในสว่นของอาคารและสิง่ปลกูสร้างแตอ่ยา่งใด  

- สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมูลค่า
สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน – สทุธิ เท่ากบั 160.88 ล้านบาท 347.60 ล้านบาท และ 311.92 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบั ร้อยละ 10.68 ร้อยละ 14.75 และ ร้อยละ 11.21 ตามล าดบั 

ในปี 2554 บริษัทใช้ราคาประเมินซึ่งเป็นวิธีตีราคาใหม่ในการวดัมลูค่าอาคาร และเคร่ืองจกัรเพื่อรับรู้
มลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมลูค่าตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญั โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับการประเมินราคาเคร่ืองจกัร และใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) 
ส าหรับการประเมินราคาอาคาร ซึ ่งตามมาตรฐานบญัชีบริษัทจะต้องมีการประเมินราคาอาคาร และ
เคร่ืองจกัร ทกุ ๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตลุาคม - พฤศจิกายน บริษัทมีการประเมินราคาดงักลา่ว และ
เกิดเป็นก าไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึน้ 166.39 ล้านบาท 

 
สนิทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,506.20 ล้านบาท 

2,357.28  ล้านบาท และ 2,782.77 ล้านบาท ตามล าดบั 
สาเหตสุ าคญัที่ท าให้รายการสนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัส าหรับปี 2560 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการ

สนิค้าคงเหลอื และเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 
 

สภาพคลอ่ง  
บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เทา่กบั 0.94 เทา่ 1.42 เท่า และ 

0.84 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งเกิดจากรายการสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทพบว่า ในช่วงปี 2560 ลดลงอย่างมีนยัส าคญั เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการหนีส้ิน
หมนุเวียน เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จากมลูค่า 1,076.24 ล้านบาท เป็น 1,695.06 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้
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อย่างมีนัยส าคัญจากการปรับรายการหุ้นกู้  – สุทธิ จากเดิมอยู่ในส่วนของหนีส้ินไม่หมุนเวียน มาเป็นรายการหนีส้ิน
หมนุเวียน ซึ่งมีก าหนดครบช าระไม่เกินหนึ่งปี หรือภายในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2561 ดงันัน้การเพิ่มขึน้ของรายการหนีส้ิน
หมนุเวียนดงักลา่วจากรายการหุ้นกู้  สง่ผลให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นอกจากนีห้ากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็วพบว่า บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 0.28 เท่า 0.64 เท่า และ 0.23เท่า ตามล าดบั ซึ่งอตัราส่วนที่ลดลง
ดงักลา่วเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จากมลูค่า 408.67 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 106.77 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของรายการ
หนีส้นิหมนุเวียนด้วยเหตผุลเช่นเดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 
หนีส้นิ 
หนีส้นิหมนุเวียน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าหนีส้ินหมุนเวียน เท่ากับ 918.11 ล้านบาท 

1,076.24 ล้านบาท และ 1,695.06 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 

2560  มีมูลค่าเท่ากบั 540.24 ล้านบาท 672.87 ล้านบาท และ 431.77 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้ิน
และสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 35.87  ร้อยละ 28.54 และร้อยละ 15.52  ตามล าดบั โดยเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินถกูน ามาใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นส าคญั และส าหรับสาเหตทุี่ลดลงอย่างมีนยัส าคญัส าหรับปี 2560 เกิดจากบริษัทมีการบริหาร
จดัการต้นทนุทางการเงิน โดยการน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น 
รวมถึงเงินสดที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้สว่นของ ECF-W1 และ ECF-W2 มา
จ่ายช าระคืนหนีว้งเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ในสว่นที่มีต้นทนุการการเงินที่
สงูกว่า  

- เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 180.09 ล้านบาท 177.83  
ล้านบาท และ 199.73 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 
11.96 ร้อยละ 7.54 และร้อยละ 7.18 ตามล าดบั ซึ่งบริษัทมีมูลค่าเจ้าหนีท้ี่เกิดจากการสัง่ซือ้วตัถุดิบเพื่อ
เตรียมใช้ในกระบวนการผลิตรองรับค าสัง่ซือ้ในสว่นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึน้  รวมถึงการสัง่ซือ้เฟอร์นิเจอร์
ส าเร็จรูปจากผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีระยะเวลาการจ่ายช าระ
คืนหนีใ้นปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 57.80 วนั 65.52 วนั และ 67.68 วนั ตามล าดบั ซึ่งการจ่าย
ช าระคืนหนีเ้ป็นไปตามนโยบายการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท  

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 279.64 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั ร้อยละ 10.05 โดยรายการดงักลา่วเกิดขึน้เพื่อเป็นทางเลอืก
ในการจดัหาแหลง่เงินกู้ยืมที่มีอตัราดอกเบีย้ที่จงูใจกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ที่ได้รับจากสถาบนั
การเงิน 

- หุ้นกู้ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 499.88 ล้านบาท คิด
เป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 17.96 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจะถึงครบก าหนดช าระ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี  ้
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หนีส้นิไมห่มนุเวียน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าหนีส้ินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 134.44 ล้านบาท 

621.95 ล้านบาท และ 58.67 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดในรายการท่ีส าคญั ดงันี ้ 
- หุ้นกู้  ณ วนัที่ 16 ธันวาคม ปี  2559 และปี 2560  มีมูลค่าเท่ากับ 498.31 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท 

ตามล าดบั ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม มลูค่า 500 ล้านบาท หกั
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการออกหุ้นกู้จ านวน 1.69 ล้านบาท จนกระทัง่ในปี 2560 รายการดงักลา่วได้
ถกูจดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวียน เนื่องจากหุ้นกู้มีก าหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ปี  

- เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิ ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 114.36 ล้านบาท 
67.17 ล้านบาท และ 6.59 ล้านบาท ตามล าดบั  คิดเป็นสดัสว่นต่อหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 
7.59 ร้อยละ  2.85 และร้อยละ 0.24 ตามล าดบั ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยาวได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากการจ่าย
ช าระคืนหนี ้ 

 
หนีส้นิรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิรวม เทา่กบั 1,052.54 ล้านบาท 1,698.19 

ล้านบาท และ 1,753.73 ล้านบาท ตามล าดบั 
บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 

55.55 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.70 เทา่ ซึง่ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ที่มีอตัราสว่นดงักลา่วเทา่กบั 2.58 เทา่ 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 453.66 ล้านบาท 

659.09 ล้านบาท และ 1,029.03 ล้านบาท ตามล าดบั  
โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการท่ีส าคญั ดงันี ้
- ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 137.55 ล้าน

บาท (จากทนุจดทะเบียน 195 ล้านบาท) 142.21 ล้านบาท (จากทนุจดทะเบียน 195 ล้านบาท) และ 207.50 
ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) ตามล าดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วเท่ากบั 207.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 830,007,452 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามข้อมลูงบการเงินรวมของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.46 ต่อหนีส้ินและสว่น
ของผู้ ถือหุ้น โดยทนุจดทะเบียนสว่นที่เหลือมีไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และบคุคลในวงจ ากดั ตามการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) การใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ส าหรับ ECF-W2 และ ECF-W3  

- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 
113.03 ล้านบาท 117.69 ล้านบาท และ 386.02 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งในช่วงปี 2560 รายการสว่นเกินมลูค่า
หุ้นเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เป็นผลจากการมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ECF-W1 ที่หมดอายเุมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในราคาใช้สิทธิที่ 0.50 บาทต่อหุ้น การใช้สิทธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ครัง้ที่ 1/6 เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในราคาใช้สิทธิที่ 3 
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บาทต่อหุ้น รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้กบันกัลงทนุสถาบนั ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั จ านวน 30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.58 บาท 

- ก าไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีก าไรสะสม – ที่ยงั
ไม่ได้จดัสรรเท่ากบั 245.81 ล้านบาท 294.97 ล้านบาท และ 363.69 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13.07 ตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
โดยในสว่นของก าไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นี ้สว่นหนึง่เป็นรายการตดัจ่ายจาก
สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สินในสว่นอาคาร และเคร่ืองจกัร ซึ่งโอนเข้าก าไรสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากวนัที่ในงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิเพื่อให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.0603 บาท เป็นเงินรวม
ประมาณ 51.96 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุและกิจการที่ไม่ได้
รับการสง่เสริมการลงทนุเป็นจ านวนเงิน 0.0173 บาทต่อหุ้น และ 0.0430 บาทต่อหุ้น ตามล าดบั และ
ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัที่ 24 พฤษภาคม ปี 2561 ต่อไป  

 
กระแสเงนิสด ส าหรับงวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 
บริษัทมีรายการส าคญัที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเกิดจากมีการใช้เงินสดเพื่อสต็อกสินค้าคงเหลือ

เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วจ านวน 239.12 ล้านบาท นอกจากนีย้งัเกิดจากรายการลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 86.66 ล้านบาท รายการหลกัที่
เกิดขึน้ดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน ติดลบ 123.60 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงปี 2559 
ที่มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ติดลบ 100.85 ล้านบาท 

 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 431.94 ล้านบาท รายการที่ส าคญัเกิดจาก ในปี 2560 มีเงินสดถกูน าไปใช้

ลงทนุเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 455.19 ล้านบาท เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้เพิ่มขึน้ 41.42 ล้านบาท และเงิน
สดจ่าย อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 32.23 ล้านบาท  

 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 253.64 ล้านบาท รายการที่ส าคญัเกิดจากการได้เงินจากเงินกู้ยืม

ระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่นเพิ่มขึน้ 279.64 ล้านบาท และรายการเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั
เพิ่มขึน้ 65 ล้านบาท เจ้าหนีจ้ากการขายสทิธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 55.46 ล้านบาท เป็นส าคญั  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 106.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่มีจ านวนเทา่กบั 408.67 ล้านบาท 
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2560 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 

เทา่กบั 93.02 วนั ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ เทา่กบั 61.95 วนั และระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 67.68 วนั ซึ่งท าให้บริษัท
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มี Cash Cycle เทา่กบั 87.29 วนั โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึน้จากปี 2559 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 58.93 วนั โดย Cash Cycle 
เทา่กบั ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่บวกระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ หกัด้วยระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 

 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
รายจ่ายเพื่อการลงทนุของบริษัทที่ผ่านมา มีวตัถุประสงค์เพื่อลงทนุในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ส าหรับขยายก าลงัการผลติ และเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้
 

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
 หน่วย : ล้านบาท 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายจา่ยเพื่อการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 25.71 37.20 32.75 

 

ข้อสงัเกตจากผู้สอบบญัชี ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- ไมม่ี - 
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 
ในช่วงปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหลกัด้านการเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจาก

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา และถึงแม้วา่ในรอบปี 2560 นี ้บริษัทจะไมไ่ด้รับผลกระทบที่สง่ผลตอ่ฐานะการเงินหรือ
ผลการด าเนินงานจากปัญหาทัง้จากปัจจัยภายในธุรกิจ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อ านวย หรืออตัราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยงั
แสวงหาโอกาสการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจออกไปยงัธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะการ
แข่งขนัที่รุนแรงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่ยงัคงเน้นการแข่งขนัทางด้านราคาเป็นหลกั ประกอบกบัประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
มาเลเซีย และเวียดนาม ยงัคงจดัเป็นคูแ่ขง่ขนัท่ีส าคญัของประเทศไทย 

ดงันัน้ การคาดการณ์ปัจจัยหรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของ
บริษัทนัน้ บริษัทมองวา่ การจดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) เมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 
ที่ผา่นมา เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน นอกเหนือจากการเข้าลงทนุใน บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี 
จ ากดั (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ณ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส ขนาดก าลงั
การผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมี
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ยของบริษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 33.37) โดย SAFE ถือหุ้นของ PWGE ร้อยละ 
99.99 ปัจจบุนัสามารถรับรู้รายได้จาการจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็นต้นมาแล้ว ในรอบปี 
2561 นี ้บริษัทยงัคงมีโครงการตา่ง ๆ ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการก่อสร้าง และจะเร่ิมทยอยรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์ โดย
ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ ดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลแบบ Biomass Gasification ที่ทาง SAFE เข้าลงทนุในบริษัท บิน่า พร่ีู พาว
เวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“BINA”) ในสดัสว่นร้อยละ 49 ส าหรับโครงการขนาดละ 1 เมกะวตัต์ รวม 2 โครงการ 
ซึง่ตัง้อยูท่ี่อ าเภอลอง และอ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าได้ภายใน
ปี 2561 

2. โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 220 เม
กะวตัต์ ที่ทาง ECF-P เข้าลงทนุในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) ในสดัสว่นร้อย
ละ 20 ส าหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าได้ภายในปี 2561 
เช่นกนั 

ทัง้นีใ้นระหวา่งการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะมีสว่นของคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการลงทนุ
เกิดขึน้ในระหวา่งที่โครงการดงักลา่ว ยงัไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเข้าลงทนุก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาดก าลงัการผลิต 600 – 800 
ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ซึง่หากผลการศกึษาเป็นท่ีนา่พอใจส าหรับการพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ รวมถึงปัจจยั
ความเสี่ยง ข้อดี ข้อเสียที่จะเกิดขึน้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โครงการดงักล่าวจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี ซึ่งใน
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ จนถึงระยะเวลาการก่อสร้างดงักล่าว บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ รวมถึง
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุเพิ่มขึน้ อนัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทเช่นเดียวกนั 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู -1 

 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่ง
ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้
การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายชาลี สขุสวสัดิ์ หรือนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายชาลี สขุสวสัดิ์ หรือนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัท
ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   

1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร  
 

นายวลัลภ สขุสวสัด์ิ 

2. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ  
 
 

นางวราภรณ์ สขุสวสัด์ิ 
 

3. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการ /  
กรรมการบริหาร  
 

นายชาลี สขุสวสัด์ิ 

4. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์  กรรมการ /  
กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ / 
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 

นายอารกัษ์ สขุสวสัด์ิ 

5. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ /  
กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการ 
 

นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัด์ิ 

   (ประทบัตราบริษัท) 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู -2 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   
1. นายชาล ี สขุสวสัดิ์
  

กรรมการ /  
กรรมการบริหาร 

นายชาลี สขุสวสัด์ิ 

   
2. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ /  

กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ /  
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

นายอารกัษ์ สขุสวสัด์ิ 

  
 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555 

82 - วทิยาศาสตร์ดษุฏีบณัฑติ 
(กิตตมิศกัดิ)์  
สาขานวตักรรมเทคโนโลยีด้าน
การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

- วทิยาศาสตร์บณัฑติ (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

- Associate Infantry Career 
Course , Georgia , USA. 

- Internal Defense and 
Development , North Carolina , 
USA. 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสตูรกฎหมายส าหรับ
ผู้บงัคบับญัชาชัน้สงู, 
กระทรวงกลาโหม 

- วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัร 

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

ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
2520 – ปัจจบุนั 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 
 
2535 - ปัจจุบนั 
 
 
2535 – ปัจจบุนั 
 
2540 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 

- ประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
(บริษทัจดทะเบียน) 
- ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 
(บริษทัจดทะเบียน) 
ผู้น าองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 
310 ประเทศไทย 
 

- ประธานท่ีปรึกษาและกรรมการด้าน
การศกึษา โรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวนัออก (E.Tech)  
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- นายทหารพิเศษประจ ากรมทหาร
ราบท่ี 21 รักษาพระองค์ 

- ประธานท่ีปรึกษา 
บจก.ดาต้าโปรดกัส์ทอปปิง้ฟอร์ม 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ประธานมลูนิธิไตรแก้ว  
(ด้านการศกึษา) โรงเรียนธรรมวาที 

- ราชองครักษ์พิเศษ 
- นายกสมาคมทหารผ่านศกึ
เวียดนามในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ประธานมลูนิธิและท่ีปรึกษาไล
ออนส์ประเทศไทย  
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 
- ผู้ผลิตและให้บริการ
แม่พิมพ์เพ่ือผลิต
ชิน้ส่วนพลาสติก 

- กิ จ ก ร ร ม ส า ธ า ร ณ 
ประโยชน์และ  
สาธารณกุศล  ใ ห้ความ
ช่วยเหลือผู้ ด้อย โอกาสและ
ขาดแคลน 
- โรงเรียนระดบั ปวช. , 
ปวส.  
 
 
 
 

- ผู้จดัจ าหน่ายและ
ให้บริการผลิตภณัฑ์
ด้านไอที 

- โรงเรียนระดบั
อนบุาล-ประถม  
 
 
 

- สนบัสนนุกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และสาธารณกศุล 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 2 

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 
26 ตลุาคม 2555 

60 - 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 - 2560 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษัท 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
(บริษทัจดทะเบียน) 

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

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. ทีวี ธนัเดอร์ 
(บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)  
(บริษทัจดทะเบียน) 

- กรรมการ 
บจก. เลิร์นเทค 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 

- ประธานกรรมการบริษัท 
บจก. เอสพีซี พรีเชียส เมททอล 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 

- ผู้ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้  
 

- ธุรกิจให้บริการเป็น
คนกลางในการ
จดัการประมลู
ทรัพย์สิน 

- ผู้ผลิตรายการ
โทรทศัน์ 

 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
 
 

- ผู้ให้บริการฝึกอบรม 
และพฒันาสื่อการสอน
แบบครบวงจร (e-
Learning Total 
Solution) 

- ผู้จดัจ าหน่ายโลหะมี
คา่ครบวงจร 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 3 

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 
26 ตลุาคม 2555  
(ตอ่) 

    2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 

- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 

 (ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
- ประธานกรรมการ 
บมจ.ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
(1994)  
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ 
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

- ผลิตและจดัจ าหน่าย
ถงุพลาสตกิ 
 
 

- ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างงาน
สาธารณปูโภคท่ี
เก่ียวกบัระบบ
คมนาคมและขนส่ง 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 4 

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 
26 ตลุาคม 2555 

54 - 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 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 5 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริษัท 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
28 เมษายน 2560 

46 - ปริญญาเอก 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
The University of New South 
Wales, Australia 

- ปริญญาโท 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
 

ไม่มี - 
 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2560 
 
 
 
 
 
2560 
 
 
 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2552 - 2560 

- กรรมการบริษัท 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
(บริษทัจดทะเบียน) 
 

- กรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กิจการสงัคม  
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
 
 

- กรรมการ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
 
 

- รองกรรมการผู้อ านวยการ 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
 
 
 
 

- ผู้จดัการโครงการโรงไฟฟ้า 
บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ ากดั 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 

- วสิาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 

- วสิาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
- วสิาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

 
 

 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 6 

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 

26 ตลุาคม 2555 

50 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

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

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์ 
และพ่ีชายของ 
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

14.4560% 
14.4563% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ)  

 
 
 
 
 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
- บจก.เซฟ เอนเนอร์จี เอนเนอร์จี 
โฮลดิ ้

- กรรมการ 
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี  
 

- กรรมการ 
บจก.พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย)   

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล 

- โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล จงัหวดั
นราธิวาส 

- โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ ประเทศ
เมียนมาร์ 

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

26 ตลุาคม 2555 
 

76 - ประถมชัน้ปีท่ี 4 
โรงเรียนวดัห้วยสาริกา 

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

คูส่มรสของ 
นางวราภรณ์ และ

บดิาของ 
นายชาลี /  
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

5.8480% 
6.3289% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้ 

0.3936% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
ลดลง 

10.2005% 
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 7 

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 
26 ตลุาคม 2555 

47 - 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 

 หลกัสตูร Master of 
Investment Courses (Ultra 
Wealth Group รุ่นท่ี 3) 

 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องชายของ 

นายชาลี / 
พ่ีชายของนางสาว

ทพิวรรณ  

14.4560% 
14.4560% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – 2559 
 
 
 

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

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี เอนเนอร์จี 
โฮลดิง้ส์  

- กรรมการ 
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี  

- กรรมการ 
บจก.พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย)   
 

- คณะกรรมการ  
Council of Asia Furniture 
Associations (CAFA) 

- นายกสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ือง
เรือนไทย 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 
 
 
- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล 

- โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล จงัหวดั
นราธิวาส 

- โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ ประเทศ
เมียนมาร์ 

 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
ลดลง 

0.0827% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 8 

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 
26 ตลุาคม 2555 

44 - ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

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

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องของ 
นายชาลี / 
นายอารักษ์ 

15.6609% 
15.6613% 
(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 

26 ตลุาคม 2555 

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

 
 
 
 

คูส่มรสของ 
นายวลัลภ 

และมารดาของ 
นายชาลี /  
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

0.4809% 
6.3289% 

(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
ถือหุ้น

เปล่ียนแปลง
เพิม่ขึน้ 

1.5985% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
ลดลง  

10.2005% 
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 9 

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 

45 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติ 

คูส่มรสของ 
นายชาลี 

 

0.0001% 
14.4563% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2546 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

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

45 - ปริญญาตรี 
นิตศิาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

คูส่มรสของนางสาว
ทพิวรรณ  

 

0.0001% 
15.6613% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนส านกังานใหญ่) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 

 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้ 

1.5985% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้ 

0.3936% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 10 

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 

41 - 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 - 

48 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบนัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- 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 

47 - 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 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 11 

 
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 ้ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้

เลขานกุารบริษัทคนใหมภ่ายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่  และ
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 
 
  



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ชื่อ – นามสกุล ECF VV-Decor ECFH ECF-P PNB SAFE PWGE SAFE-B BINA GEP 
1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์ 1          
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 2          
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 2          
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ 2          
5. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 2, 3 2 2 2 2      
6. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 4* 4* 2, 4 
7. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 4* 4* 2, 4 
8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4      
9. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ 2 2 2 2 2      

หมายเหตุ 1  ประธานกรรมการ 2 กรรมการ 3  ประธานกรรมการบริหาร 4 กรรมการบริหาร  
 

 รายช่ือบริษัท 
1. ECF  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 
2. VV-Decor บริษัท วีวี-เดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.95 
3. ECFH บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75.00 
4. ECF-P บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
5. PNB บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
6. SAFE บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทร่วม ท่ี ECF-P ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 33.37 
7. PWGE บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ี SAFE ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
8. SAFE-B บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ี SAFE ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
9. BINA บริษัท บน่ิา พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ี SAFE ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.00 
10. GEP บริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะบริษัทร่วม ท่ี ECF-P ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20.00 

 *ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมรายช่ือ คณุชาลี สขุสวสัดิ ์และคณุอารักษ์ สขุสวสัดิ ์เข้าเป็นกรรมการตามหน้าหนงัสือรับรองใน SAFE-B และ BINA ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่แล้วเสร็จ 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
บริษัทได้วา่จ้าง บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั โดยนางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุ
ภายในของบริษัท โดยมีรายละเอยีดเก่ียวกบัผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ดงันี ้
 
นางสาววรรณา เมลืองนนท์ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
ประสบการณ์การท างาน 

� บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั  ปี 2537 ถึง ปัจจบุนั 
 กรรมการผู้จดัการ 
 ด้านตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน ตรวจสอบบญัชี บริการด้านบญัชีและที่ปรึกษา งาน

ตรวจสอบเพื่อ Due Diligence 
� บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช  จ ากดั (มหาชน)  พฤษภาคม 2559 ถึง ปัจจบุนั 
 ประธานกรรมการบริษัท 
� บริษัท ไดเมท (สยาม)  จ ากดั (มหาชน)  มีนาคม 2559 ถึง ปัจจบุนั 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
� บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จ ากดั  ปี 2536 ถึง ธนัวาคม 2560 
 ที่ปรึกษาด้านบญัชี ระบบบญัชี และภาษีอากร 
� บริษัท สจัจะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  ธนัวาคม 2559 ถึง มิถนุายน 2560 
 กรรมการตรวจสอบ 
� บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  มิถนุายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2559 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
� บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ตลุาคม 2554 ถึง ตลุาคม 2556 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
� บริษัท กิจพร จ ากดั (ธุรกิจค้าสง่ออกข้าว)  ปี 2536 
 ผู้จดัการบญัชี 
� บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ปี 2534-2535 
 ด้านตรวจสอบบญัชีและวางระบบบญัชี 
� บริษัท คเูปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จ ากดั  ปี 2533-2534 
 ด้านตรวจสอบบญัชี 

 
การศึกษา 

� ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปี 2537 
� ประกาศนยีบตัรสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2534 
� ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปี 2533 
� โรงเรียนราชิน ี ปี 2529 

 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

ประกาศนียบัตร 
� ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) โดยสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เร่ือง การตรวจสอบทจุริต จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
� การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ รุ่นท่ี 

3/56 โดยคณุสวุิมล กลุาเลศิ จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
� การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 

3/55 โดยคณุสวุิมล กลุาเลศิ จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
� การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO - ERM ของแตล่ะ

ระบบงาน (ธนัวาคม 2554) 
� หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Audit Committee Program – ACP รุ่นท่ี 42/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director Accreditation Program – DAP รุ่นท่ี 99/2012 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4170 

 
ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
�บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

�บริษัท มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท ยเูรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จ ากดั (มหาชน) 
� บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
-ไมม่ี- 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 1 

เอกสำรแนบอื่นๆ 
 
-ไมม่ี- 


