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ส่วนที่ 1 
กำรประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

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

วิสยัทศัน์ (Vision) 
“มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลศิในการ

บริหารและจดัการตามมาตรฐานสากล สูค่วามพงึพอใจสงูสดุ” 
พนัธกิจ 
“เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีคณุภาพ และสามารถตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าเป็น

ส าคญั โดยยดึนโยบายการบริหารงานท่ีก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากที่สดุ” 
 
บริษัทก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะครองสว่นแบง่ทางการตลาดใน

การเป็นผู้สง่ออกเฟอร์นิเจอร์อนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทยงัสามารถรักษาอตัราการเติบโตของยอดขายใน
กลุม่เฟอร์นิเจอร์ทัง้ในสว่นไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพาราให้เพิ่มขึน้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อย
ละ 10.34 แม้ว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่นของประเทศจะมีอตัราการเติบโตที่
ลดลงจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 หรือมีอตัราการเติบโตติดลบ 8.15 ก็ตาม 

โดยยอดขายที่เพิ่มขึน้ดังกล่าวเกิดจากการสั่งซือ้อย่างต่อเนื่องด้วยความเช่ือมั่นของกลุ่มลูกค้าใน
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ นที่ทางบริษัทมีการติดต่อซือ้ขายกนัมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยในช่วงปี 2558 
แม้วา่ในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทจะประสบปัญหาตวัเลขการส่งออกลดลงจากเดิมในช่วงดงักลา่ว แต่ในที่สดุในช่วงไตร
มาสที่ 3 และ 4 ค าสัง่ซือ้จากลกูค้าตา่งประเทศก็เข้ามาด้วยอตัราการเจริญเติบโตที่สามารถชดเชยช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 
ได้ จนโดยภาพรวมแล้วบริษัทสามารถสร้างอตัราการเติบโตของยอดขายได้เทา่กบัร้อยละ  10.34 เท่ากบัปี 2558 ที่ผ่านมา
ยงัคงเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทสามารถสร้างอตัราการเติบโตในยอดขายของบริษัทให้มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องได้ 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับปัจจัยบวกจากภายในประเทศที่ปริมาณความต้องการเฟอร์นิเจอร์ในประเทศยงัมีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้ด้วยเช่นกนั โดยอตัราการเติบโตของยอดขายส าหรับต่างประเทศและในประเทศที่เกิดขึน้ในปี 2558 มีตวัเลขเท่ากบั
ร้อยละ 6.23 และ ร้อยละ 16.87 ตามล าดบั 

ส าหรับช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศต่าง ๆ เป็นจ านวนมากกว่า 
10 ประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น บาห์เรน สหรัฐอเมริกา ไต้หวนั อินเดีย เปรู รวมถึงประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย สงิคโปร์ ซึง่หากพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบว่า มีบางประเทศที่อตัราการ
เจริญเติบโตของยอดขายมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายประเทศใหม่ ซึ่งจะต้อง
ติดตามผลของค าสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่องว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายไปยงัประเทศนัน้ ๆ ให้เพิ่มขึน้อีกไม่ รวมถึง
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บางประเทศที่มียอดค าสัง่ซือ้เข้ามาในปีที่แล้วลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยจากปัญหาเศรษฐกิจของโลก แต่อย่างไรก็ตามโดย
ภาพรวมแล้วการสง่ออกจ าหนา่ยสนิค้าตา่งประเทศยงัสามารถเติบโตได้ส าหรับบริษัท  

ส าหรับกลุม่ลกูค้าในประเทศ ในปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้
ตราสินค้า “FINNA HOUSE” ซึ่งบริษัทในฐานะ Franchisee ได้เข้าลงนามสญัญาเป็นผู้ซือ้ลิขสิทธ์ิการ์ตูนจากดิสนีย์  
(Disney) เพื่อใช้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อสิน้เดือนกุมภาพนัธ์  ปี 
2558 บริษัทได้เร่ิมออกจ าหน่ายสินค้าล็อตแรก เพื่อวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) เร่ิมที่เทสโก้ 
โลตัส ทัง้นีห้ากภายหลงัแนวโน้มความต้องการสินค้าดังกล่าวเติบโตอย่างเห็นได้ชัด  บริษัทจะเร่ิมขยายช่องทางการ
จ าหนา่ยไปยงักลุม่ Modern trade ให้มากขึน้ รวมถึงการสร้างตราสินค้า “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็นตราสินค้าส าหรับการ
เปิดร้านค้าปลีกเพื่อจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ลายการ์ตนู Disney ที่ผลิตโดยบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้
เปิดโชว์รูม “FINNA HOUSE” รวม 2 แห่ง ได้แก่ โฮม โปร สาขาก่ิงแก้ว และอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ สาขาราชพฤกษ์ เพื่อ
เจาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกั ตัง้แต่เด็กเล็กไปจนถึงกลุ่มวยัรุ่นและวยัเร่ิมต้นท างาน ซึ่งการขยายช่องทางการจ าหน่าย
สนิค้าในสว่นนีจ้ะสง่ผลให้บริษัทมียอดขายเพิ่มเข้ามาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ไป 

นอกจากนีห้ากพิจารณาจากช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ผ่านกลุ่มลกูค้าประเภท ร้านค้า
ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ที่เป็นการสัง่ซือ้โดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท ในช่วงปี 2558 ที่ผา่นมา พบวา่ บริษัทสามารถ
สร้างอตัราการเติบโตของยอดขายได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกบัการสง่ออกเพื่อจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศเช่นกนั  โดย
การจ าหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตราสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ เฮ้าส์แบรนด์ของเทสโก้ โลตัส ที่
จ าหนา่ยให้กบัเทสโก้ โลตสั แบรนด์ LEAF จ าหนา่ยให้กบัโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จ าหน่ายผ่านบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น 
(a7) จ าหนา่ยผา่นเมกาโฮม แบรนด์ HASTA จ าหนา่ยผา่นไทวสัด ุและแบรนด์ My Fur จ าหนา่ยผา่นด ูโฮม รวมถึงการผลติ
สนิค้าเพื่อจ าหนา่ยให้กบัแบรนด์วินเนอร์ (Winner) และในปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้เพิ่มส าหรับ 
ร้านค้าปลีกดู โฮม ตัง้แต่ช่วงเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างอตัราการเติบโตส าหรับกลุ่มร้านค้าปลีก
สมยัใหมไ่ด้ที่ร้อยละ 5.23  

ส าหรับการจ าหน่ายผ่านโชว์รูม ของบริษัทภายใต้แบรนด์ ELEGA บริษัทยงัคงสร้างรายได้จากการขาย
ส าหรับกลุม่ลกูค้าในประเทศได้เตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.07 ด้วยเช่นกนั แตใ่นสว่นของการจ าหนา่ยผา่นกลุม่
ร้านค้าปลีกและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ทัว่ประเทศภายใต้แบรนด์ COSTA ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา มีอตัราการ
เติบโตที่ลดลงจากเดิม ซึ่งทางบริษัทจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ทางด้านการตลาด รวมถึงการวางแผนบคุลากร
ด้านการตลาดเพื่อขยายงานในสว่น COSTA ให้เติบโตส าหรับปีตอ่ ๆ ไป 

นอกจากนีใ้นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“ECFH” 

หรือ “บริษัทย่อย”) ในฐานะบริษัทย่อย โดยมีสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ในสดัสว่นร้อยละ 51 และ
ตอ่มาเมื่อเดือนมกราคม 2559 ได้ด าเนินการเพิ่มทนุขยายสดัสว่นการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75 ขณะนีใ้นสว่น 
ECFH มีความคืบหน้าในการประกอบธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั โดยแบ่งประเภทการด าเนินธุรกิจที่ได้เร่ิมต้นแล้วออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

1. ธุรกิจร้านค้าปลกี (Can Do) 
Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าในราคา 100 เยน ทัง้ร้าน มีต้นก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น 

ก่อตัง้โดย Can Do CO.,LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีส านกังาน
ใหญ่ ตัง้อยู่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่าสดุ Can Do มีสาขาทัว่ญ่ีปุ่ นไม่ต ่ากว่า 970 สาขา และมีรายได้ ไม่ต ่ากว่า 
63,484 ล้านเยน  
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ทางบริษัทโดยคณุอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มีความสนใจในธุรกิจร้านค้า 100 เยน ใน
ญ่ีปุ่ น จึงได้เร่ิมส ารวจธุรกิจประเภทนีท้กุร้าน ทกุแบรนด์ จนในที่สดุเกิดความประทบัใจต่อร้าน Can Do จึงเป็นที่มาของ
ความสนใจที่อยากจะขอซือ้แฟรนไชส์เพื่อมาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าคณุภาพดีภายใต้
แบรนด์ญ่ีปุ่ น ในราคาที่ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ จึงได้ติดตอ่เข้าไปท่ีส านกังานใหญ่ของ Can Do ในท่ีสดุจึงเกิดการตดัสนิใจ
ร่วมธุรกิจกนั 

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

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ครอบคลมุตัง้แตก่ลุม่วยัรุ่น นกัศกึษา แมบ้่าน พอ่บ้าน วยัท างาน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Can Do มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 3 สาขา ได้แก่  

1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ ขนาดพืน้ท่ี 175 ตรม. 
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพืน้ท่ี 120 ตรม. 
3. เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพืน้ท่ี 130 ตรม. 

 
2. ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 ได้มีมติอนมุตัิการจด

ทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพื่อรองรับการ
ขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 
1.5 เมกะวตัต์ โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยูท่ี่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจด
ทะเบียน 100,000 เยน และมีสดัสว่นการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 

ปัจจบุนัโครงการดงักลา่วได้เร่ิมการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) 
ได้ตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 เป็นต้นไป 

 
 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 ได้มีมติพิจารณา
อนุมตัิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass 
Power Plant) โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทร่วมทนุแหง่ใหมร่วม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมลูรับคดัเลือกและ
อนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) เร่ือง
หลกัเกณฑ์การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการ
เปิดเข้าประมลูเพื่อเสนอขายไฟฟ้า 

โดยมีรายช่ือของบริษัทร่วมทนุทัง้ 5 บริษัท ดงันี ้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 4 

 

 

3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1)  
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)  
5. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทร่วมทนุรวม 4 บริษัท ขึน้
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่ประกอบไปด้วยบริษัทร่วมทนุ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) 
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1)  
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)  
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) 

 
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 6,000,000 บาท (หก
ล้านบาทถ้วน) โดยในช่วงแรกมีวตัถุประสงค์ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารงานโดยกลุ่มนกัธุรกิจคนไทยน าโดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ในฐานะ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบนั และครอบครัวสุขสวสัดิ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้และบกุเบิกธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์มาตัง้แต่ช่วงปี 2535 

ในปี 2535 กลุม่ผู้บริหารหรือกลุ่มครอบครัวสขุสวสัดิ์ได้ก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จ ากดั (ECI) 
เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในปี 2539 ได้จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากัด (ECD) ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ และประกอบกิจการน าเข้าหรือสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ทกุชนิดตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดย
ย้ายฐานการผลิตจาก ECI ในสว่นของการประกอบกิจการผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาไว้ที่ 
ECD สง่ผลให้ ECI ได้เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัมาเป็นผู้จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว  โดยดแูลในด้าน
การตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจัดแสดงสินค้าและจ าหน่าย ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA” ซึ่งเป็นตรา
สนิค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ที่สัง่ซือ้จากในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี 2542 
ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (ECF) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตวัเอง ซึง่ขณะนัน้กระแสความนิยมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดก าลงั
เพิ่มขึน้อย่างมาก หลงัจากนัน้ในช่วงปี 2545 ได้ด าเนินการจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชัท 
เดคคอร์ จ ากดั (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการตดัแผ่นปิดขอบไม้ 
(พีวีซี) เพื่อจ าหนา่ยให้แก่โรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป และในปีเดียวกนัได้ก่อตัง้ บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึง่ย้ายฐานการผลติจาก ECD มาไว้ที่ VCI  

โครงสร้างการถือหุ้นในขณะนัน้ของ บริษัท อีสต์โคสท์ อตุสาหกรรม จ ากดั (ECI) บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ 
จ ากดั (ECD) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) บริษัท ว ี- ชทั เดคคอร์ จ ากดั (VCD) และ บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี 
จ ากดั (VCI) ประกอบด้วยครอบครัวสขุสวสัดิ์ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี
อ านาจควบคมุในทกุบริษัท 

ทัง้นีส้าเหตุของการก่อตัง้บริษัทหลายแห่งขึน้ในลกัษณะดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางด้านการขอรับการ
สนบัสนนุการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เป็นส าคญั การก่อตัง้กลุม่บริษัทดงักลา่ว รวม



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 5 

 

 

เรียกว่า กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ (East Coast Group) สามารถสรุปลกัษณะการด าเนินธุรกิจในแต่ละบริษัท ก่อนการจัด
โครงสร้างกลุม่บริษัทในช่วงปี 2553 ได้ดงันี ้

 
บริษัท ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 

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
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 
 

ตอ่มาในปี 2553 ผู้บริหารกลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ได้วางแผนส าหรับการเตรียมตวัเพื่อเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทางบริษัทจึงได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจและการเงินภายใน
กลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ใหม ่ โดยใช้รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างการด าเนินงานและการเงินของแตล่ะบริษัทรวม 4 บริษัท 
(ECD ECI VCD และ VCI) ให้มาอยูภ่ายใต้การควบคมุด้วยวิธีการเข้าซือ้ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจของแตล่ะบริษัท
มาไว้ที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) เพียงแหง่เดียว ในราคาซือ้ขายส าหรับอาคาร และเคร่ืองจกัรตามวธีิการ
ประเมินที่ด าเนินการโดยบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะ โดยราคาซือ้ขาย
อ้างองิจากราคาประเมินที่ต า่กวา่ ซึง่ในขณะนัน้การจดัรูปแบบโครงสร้างดงักลา่ว เป็นไปเพื่อค านงึถึงประโยชน์ในการ
เตรียมตวัส าหรับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) การขจดัปัญหารายการระหวา่งกนั 
(Connected Transaction) ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุเป็นส าคญั นอกจากนี ้สาเหตทุีเ่ลอืกให้บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จ ากดั เป็นบริษัทหลกัที่จะเตรียมตวั
เพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในขณะนัน้ เนื่องจากมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัคือ การเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ย
เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึง่มีอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง มีรายได้จากการ
ขายสงูสดุและมีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่บริษัทอื่น ๆ ในกลุม่ ประกอบกบัยงัมีชว่งเวลาที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
เหลอือยู ่ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุม่ได้ใช้สทิธิจากการสง่เสริมการลงทนุครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

ภายหลงัจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจใหม ่บริษัทจงึมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจครอบคลมุด้านตา่ง ๆ ดงันี  ้
1. ผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

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

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

วตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเพื่อจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอก 
 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ สรุปได้ดังนี ้
 
ปี 2535  :  เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์อตุสาหกรรม 

จ ากดั (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลือ่ย โรงอบ และผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ขึน้ท่ี
บริเวณ ถนนบ้านบงึ – แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

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

  - ในปีเดยีวกนันี ้ อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เร่ิมการสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยโุรปตะวนัตก 

ปี 2541  :  -  อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เร่ิมขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปยงัตลาดภายในประเทศให้มากขึน้กวา่เดิม โดย
ก่อตัง้ตราสนิค้า “ELEGA” เพื่อใช้เป็นตราสนิค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็น
ผู้ผลติเองและเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้จากในประเทศและน าเข้าจากตา่งประเทศ และ “Leaf” 
เพื่อใช้เป็นตราสนิค้าส าหรับการผลติและจ าหนา่ยให้กบั โฮมโปร (Home Pro) ขึน้ในเวลา
เดียวกนั เพื่อตอบสนองตอ่นโยบายของภาครัฐบาลภายใต้การรณรงค์การใช้สนิค้าไทยใน
ขณะนัน้ 

ปี 2542  :  - ECD ได้รับการคดัเลอืกจากกรมสง่เสริมการสง่ออกให้ใช้สญัลกัษณ์ตราสนิค้าไทย “Thailand’s 
Brand” เพื่อแสดงถงึการเป็นผลติภณัฑ์สง่ออกที่มคีณุภาพสงู 

  - ECI ได้รับรางวลั "Prime Minister Award" จากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่เป็นรางวลัที่มอบให้แก่ผู้
สง่ออกที่มีผลการด าเนินงานดีเดน่และมีคณุภาพสนิค้าอยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

  - วนัท่ี 12 ตลุาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายการด าเนินธุรกิจโดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) ขึน้เป็นบริษัทท่ีสาม ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 6,000,000 บาท (หก
ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 60,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกช าระ
เต็มมลูคา่ในปีเดยีวกนันี ้ เพื่อด าเนินธุรกิจโรงงานผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ตเิคิล
บอร์ด โดยขยายก าลงัการผลติที่มีอยูใ่ห้มากขึน้กวา่เดิม เพือ่รองรับการเติบโตของยอดขาย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัเพื่อใช้ประกอบการขอรับการ
สง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดย ECF ได้รับ BOI ในการผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด / ไม้แผน่เรียบ 

ปี 2543 : - วนัท่ี 16 มีนาคม ECF ได้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็น 
13,080,000 บาท (สบิสามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 130,080 หุ้น มลู
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คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูคา่ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

- วนัท่ี 24 มีนาคม ทาง ECF ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

ปี 2544  :  - ECD ได้ผา่นการรับรองระบบการจดัการคณุภาพมาตรฐาน 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 

- วนัท่ี 13 ธนัวาคม ECF ได้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็น 
25,000,000 บาท (ยี่สบิห้าล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 250,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูคา่ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

ปี 2545  :  - อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายก าลงัการผลติ และพฒันาคณุภาพทางด้านการผลติให้เพิม่ขึน้จากเดมิ 
ผา่นการลงทนุในเคร่ืองจกัรที่ใช้เทคโนโลยีชัน้สงู (Hi - Technology) โดยใช้เงินลงทนุจ านวน
มากในการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรดงักลา่ว อาทิเช่น เคร่ือง Horizontal Sparing เคร่ือง Vertical 
Spraying Robot เป็นต้น 

  - ในปีดงักลา่ว อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตัง้บริษัทเพิม่ขึน้อีก 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ 
จ ากดั (VCD) เป็นบริษัทท่ีสี ่ เพื่อด าเนินธุรกิจผลติกระดาษปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก ECF 
ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องน าเข้าวสัดปิุดผิว จงึได้ก่อตัง้ VCD 
ขึน้เพื่อผลติกระดาษปิดผวิโดยสามารถควบคมุคณุภาพการผลติเองได้ โดยการผลติกระดาษปิด
ผิวจะสง่จ าหนา่ยให้กบั ECF และโรงงานผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป นอกจากนีใ้นปีเดียวกนั อีสต์
โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตัง้บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) เป็นบริษัทท่ีห้า เพื่อด าเนินธุรกิจ
โรงเลือ่ย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป แทนการด าเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้ปรับ
เปลีย่นเป็นการด าเนินธุรกิจซือ้มา ขายไป (Trading) เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลติ
เอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้จากในประเทศและน าเข้าจากตา่งประเทศ โดยทัง้ VCD และ 
VCI ขยายการลงทนุไปยงัทีด่ินแหง่ใหม ่  และก่อสร้างโรงงาน บนเนือ้ที่กวา่ 54 ไร่ บริเวณ ซอย
ชงโค – ชมุนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง ซึง่ตอ่มาในปี 2555 ได้ถกูจด
ทะเบียนเป็นส านกังานสาขาแหง่ที่ 1 ของบริษัท 

ปี 2546  :  - ECI ได้ขยายตลาดจ าหน่ายสินค้า โดยการก่อตัง้โชว์รูมภายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง 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 
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  - ECF ได้รับการปรับเวอร์ชัน่การรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United 
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. ส าหรับการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้  

ปี 2553 : - วนัท่ี 1 ตลุาคม กลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ ได้เร่ิมด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ โดยจาก
ทัง้หมด 5 บริษัทภายในกลุ่ม จะเหลือการด าเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวคือ ECF โดย
กระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเร่ิมจากการซือ้ที่ดินทัง้หมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่
ขณะนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิสว่นตวัของกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมสทิธ์ิในนาม ECF การด าเนินการ
โอนสายการผลิตสินค้าพร้อมทัง้จ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุ
สิน้เปลอืง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์บางสว่นจาก 4 บริษัทเข้าเป็นกรรมสทิธ์ิของ ECF รวมถึงเจรจา
เพื่อขอลดยอดวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่มีกับสถาบนัการเงินและโอนเพิ่มเป็น
วงเงินสนิเช่ือของ ECF การด าเนินการจ่ายช าระคืนหนีส้ินในระหว่างกลุม่บริษัทเพื่อขจดัปัญหา
รายการระหว่างกนั (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 

 - วนัท่ี 11 พฤษภาคม บริษัทได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากดั (V V-Décor) ขึน้ใน
ฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 
บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า โดยก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF 
เพื่อเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท 

 - กลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ ยงัด าเนินการจดัโครงสร้างอยา่งตอ่เนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัทได้
ด าเนินการเพิ่มเติมในสว่นของการโอนอาคาร เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์สว่นที่เหลือ และสินทรัพย์
ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินท่ียงัมีภาระหนีค้งค้างมายงั ECF รวมถึง
การโอนย้ายพนกังานจาก 4 บริษัท เข้าปฏิบตัิงานใน ECF โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน กลุม่บริษัท
อีสต์โคสท์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ โดยเหลอืเพียง ECF เป็นบริษัทท่ีด าเนิน
ธุรกิจโดยเรียบร้อยและสมบรูณ์เพียงแหง่เดียว และเตรียมความพร้อมส าหรับการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากดัตอ่ไป 

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

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

 - วนัที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 12/2555 ได้มีมติพิจารณาอนุมตัิการ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจ านวนหุ้นของบริษัท จากเดิมมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงท าให้บริษัทมีการเปลีย่นแปลงในจ านวนหุ้น 
และมูลค่าที่ตราไว้  โดยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท นอกจากนีย้งัได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000  บาท เป็น 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้าน
บาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 : - วนัที่ 26 มีนาคม บริษัทได้เร่ิมเปิดการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวนั
แรก (First Trading Day) 

 - เดือนตลุาคม บริษัทได้เร่ิมขยายช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้า ไปยงัเมกาโฮม (Mega Home) ศนูย์
รวมสินค้าบ้านและวสัดกุ่อสร้างจ าหน่ายทัง้ปลีกและสง่ เพื่อเป็นสว่นช่วยเสริมสร้างการเติบโต
ของยอดขายให้มากขึน้จากเดิม ภายใต้ตราสนิค้า “a7” 

- วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษัทมีพืน้ท่ีเช่าเพื่อใช้เป็นโชว์รูมจดัแสดงและจ าหนา่ยสนิค้าใน อินเด็กซ์ ลีฟ
วิ่ง 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 าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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) 
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- วนัที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั รุ่นท่ี 1 (ECF-W1) รับเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในวนั
ดงักลา่ว 

- วนัท่ี 18 กนัยายน บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด าเนินธุรกิจผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา กบั บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
(“GUNKUL”) บริษัทและ GUNKUL จะร่วมกนัจดัตัง้บริษัท ขึน้เพื่อรองรับการพฒันาโครงการ
ในสดัสว่นร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามล าดบั บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นการจดัหาสทิธิใน
การเช่า และ/หรือสทิธิในการใช้พืน้ท่ีหลงัคาเพื่อติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ส าหรับประกอบการยื่นเป็น
ผู้ เสนอขายไฟฟ้า การบริหารจดัการ รวมถึงการจดัหาแหลง่เงินทนุ และ GUNKUL จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในสว่นของการบริการจดัหาอปุกรณ์ การจดัซือ้และการก่อสร้างส าหรับโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามข้อตกลง
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึงเป็นผู้ให้บริการด้านการจดัการและบ ารุงรักษา ภายใต้
การด าเนินงานทัง้สองฝ่ายมีหน้าที่ยื่นขอรับอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแตก่รณีตอ่ไป 

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

  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมตัิให้
บริษัทเข้าลงทุนในการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริษัท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) โดยวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้
บริษัทย่อยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาตามประกาศของคณะกรรมการกิจการพลงังานเร่ืองการ
รับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอ
นโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมลูเพื่อเสนอขายไฟฟ้า 

ปี 2558 : - วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ขึน้เป็น
ที่เรียบร้อย โดยประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีทนุจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 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 

- วนัท่ี 30 มิถนุายน บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือด าเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล โดยจะจัดตัง้บริษัทร่วมทุนขึน้ร่วมกับผู้ ถือหุ้นรายอื่น ๆ 
ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) (FPI) บริษัท วิชญ์ อตุสาหกรรม 
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จ ากดั และกลุม่ผู้ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลือ่ยไม้ ในเขตพืน้ที่ตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าในแต่
ละแหง่ ซึง่ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 ได้
มีมติพิจารณาอนุมตัิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท
ร่วมทนุแหง่ใหมร่วม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมลูรับคดัเลือกและอนญุาตเป็นผู้ เสนอขาย
ไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังาน (กกพ.) เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึ่ง
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมลูเพื่อเสนอขายไฟฟ้า โดย
มีรายช่ือของบริษัทร่วมทนุทัง้ 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) 
จ ากดั บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จ ากัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) 
จ ากัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) 
จ ากดั  

- เดือนตุลาคม บริษัทเร่ิมการจ าหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home) 
ภายในตราสนิค้า My Fur 

 - วนัที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสญัญาแฟรนไชส์กับ Can Do 
Company Limited (“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น โดย ECFH จะเป็นผู้ ได้รับอนญุาตในการใช้
เคร่ืองหมายทางการค้า รูปแบบร้านค้า ระบบบริหารจดัการร้านค้าและการสัง่ซือ้สนิค้าจาก Can 
Do ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจภายในประเทศไทยในรูปแบบร้านค้า
จ าหนา่ยสนิค้าราคาเดียวทัง้ร้าน (ร้าน 100 เยน ท่ีมีต้นก าเนิดในประเทศญ่ีปุ่ น) โดยมีระยะเวลา
ของสญัญา 5 ปี 

 - วนัที่ 19 ธันวาคม พิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขาฟิว
เจอร์ พาร์ค รังสติ ขนาดพืน้ท่ีให้บริการ 175 ตารางเมตร 

 - วนัท่ี 25 ธนัวาคม พิธีเปิดสาขาอยา่งเป็นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขาซีคอน 
สแควร์ ศรีนครินทร์ ด้วยขนาดพืน้ท่ีให้บริการ 120 ตารางเมตร  

ปี 2559 : - วนัที่ 17 มกราคม พิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขาเดอะ 
พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ด้วยขนาดพืน้ท่ีให้บริการ 130 ตารางเมตร 

  - วันที่ 27 มกราคม ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทร่วม 4 แห่ง ขึน้เป็นที่เรียบร้อย 
ประกอบด้วย บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป 
(ยะลา 1) จ ากดั บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป 
(สงขลา) จ ากดั โดยบริษัทยอ่ย หรือ ECFH เป็นผู้ เข้าลงทนุและถือหุ้นในแต่ละบริษัท ในสดัสว่น
ร้อยละ 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดในแต่ละบริษัท
ตามล าดบั 
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บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ำกัด บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ำกัด 

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิด

ผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์  
บริษัทมีบริษัทยอ่ย 2 แหง่ คือ  
1. บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ำกัด (V V Décor) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ช าระเต็มมลูค่า โดยก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจด้าน
การตลาด (Trading) เพื่อเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท  
ทัง้นีผ้ลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย สามารถแบง่กลุม่สนิค้าหลกัได้ 5 ประเภท คือ 

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

2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (ECFH) ซึ่งบริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2558 โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ช าระเต็มมลูค่า ประกอบ
ธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีหลกัการและเหตุผลในการจดัตัง้
บริษัทยอ่ย ECFH คือ เพื่อใช้ ECFH เป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจการเป็นผู้ผลิต
และจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท อาทิเช่น ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน หรือธุรกิจ
ประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
พิจารณาอนมุตัิแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนใน ECFH จากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 75.00 ซึ่ง
ทางบริษัทได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ปี 2559  

 
แผนภำพแสดงโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
  

*หมำยเหตุ : ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ (ECFH) จ ากดั ร้อยละ 51.00 
ตอ่มาเม่ือเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ด าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนใน ECFH จากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 75.00 เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

ร้อยละ 99.95 ร้อยละ 75.00 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 

ธุรกิจที่ด ำเนินงำนโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท วีวี 
เดคคอร์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95  

 
 กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์จาก

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
การจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลติ และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
และให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

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

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลกัได้ 5 ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัการเฟอร์นิเจอร์คือ 

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

บริษัทมีรายได้โดยสว่นใหญ่มาจากการผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ 
การผลิตและจ าหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ให้กับลกูค้าใน
ประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าในประเทศ ประกอบด้วยกลุม่ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั (Tesco 
Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวสัด ุ(Thai Watsadu) วินเนอร์ (Winner) และ ด ู
โฮม (Do Home)  

ส าหรับลกูค้าต่างประเทศจะเป็นการผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ให้กับบริษัทผู้ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากการขาย
ทัง้หมดของบริษัท จะพบวา่ ในปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นการขายให้กบัลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้
จากการขายทัง้หมด  
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ภำพแสดงกลุ่มประเทศลกูค้ำของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดัสว่นรายได้ที่รองลงมาคือ รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยตราสินค้าที่ทางบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายให้กบักลุม่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตราสินค้าที่เป็นของบริษัทเอง 
ได้แก่ “Fur Direct” “Leaf” “a7” “Hasta” และ “My Fur” โดยเป็นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจ าหน่ายให้กบั บิ๊กซี (Big 
C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวสัด ุ(Thai Watsadu) และด ูโฮม (Do Home) ตามล าดบั สว่นการ
ผลติเพื่อจ าหนา่ยสนิค้าให้กบั เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) จะเป็นการผลติโดยใช้ตราสนิค้าของเทสโก้ โลตสั  

ส าหรับตราสนิค้า “ELEGA” จะเป็นตราสินค้าที่บริษัทใช้ส าหรับการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่สว่นใหญ่ผลิตจากไม้
จริงภายในโชว์รูมสาขาเพื่อแสดงสินค้าและจ าหน่ายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ ผลิตเอง และ
เฟอร์นิเจอร์ทัง้สว่นที่สัง่ซือ้จากภายในประเทศและสว่นที่น าเข้าจากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริง ซึ่งโชว์รูมจะ
ตัง้อยูใ่นอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมีจ านวนโชว์รูม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 เทา่กบั 14 สาขา และ 2 สาขา ตามล าดบั นอกจากช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าตามที่กลา่วมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมี
รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ให้กบักลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ทัว่ประเทศ ภายใต้ตราสินค้า 
“Costa” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าส าหรับการจ าหน่ายผ่านทาง Dealer โดยในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้เร่ิมต้นการ
จ าหนา่ยสนิค้าออนไลน์ผา่นทางเว็บไซต์ www.elegathai.com โดยได้เร่ิมต้นการจ าหน่ายผ่านช่องทางดงักลา่ว ตัง้แต่ช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็นต้นมา โดยใช้ตราสนิค้า “My Fur” 

ส าหรับปี 2558 นี ้ทางบริษัทได้ก าหนดตราสินค้าเพิ่มขึน้อีก 1 ตรา คือ “Finna House” เพื่อจ าหน่ายสินค้าใน
กลุม่ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึน้ภายใต้ลิขสิทธ์ิลายการ์ตูนจาก Disney ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผู้ซือ้ลิขสิทธ์ิ และได้รับ
สทิธ์ิในการใช้ลายการ์ตนูจาก Disney เพื่อใช้กบัผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ขณะนีย้งัเป็นเพียงผู้ได้รับสทิธ์ิราย
เดียวในประเทศไทย ปัจจุบนั Finna House มีโชว์รูมที่ตัง้อยู่บนพืน้ที่เช่าของ โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมูิ 1 สาขา 
เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา และคอร์เนอร์ภายใน โชว์รูม ELEGA สาขาบางนา 1 สาขา รวมทัง้สิน้ 3 แหง่  

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 15 

 

 

ตรำสินค้ำของบริษัท 
 

ตรำสินค้ำที่ รูปแบบ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ELEGA  

(เอลลีก้ำ) 

 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทัง้สว่นท่ีบริษัท
เป็นผู้ผลติเองและสว่นท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศ โดย

จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ELEGA 

Finna House 
(ฟินน่ำเฮ้ำส์) 

 
 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลติขึน้ภายใต้ลขิสทิธ์ิ
ลายการ์ตนูจาก Disney โดยจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม Finna 

House 

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 
(ฮำสต้ำ) 

 

 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติให้กบั ไทวสัด ุ(Thai Wasadu) 

Costa 
(คอสต้ำ) 

 
 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ให้กบักลุม่ร้านค้าสง่ 
และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) ทัว่ประเทศ 

My Fur 
(มำยเฟอร์) 

 
 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ผา่นช่องทางออนไลน์ 
www.elegathai.com และด ูโฮม (Do Home) 

 
  

http://www.elegathai.com/


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 16 

 

 

โชว์รูม “ELEGA”  
ปัจจุบันโชว์รูม ELEGA ตัง้อยู่บนพืน้ที่เช่ำภำยใน อินเดก็ซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 14 สำขำ และโฮมโปร 2 สำขำ 

 

- ELEGA ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเชา่ภายในอินเด็กซ์ ลฟีวิง่ มอลล์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยสาขาบางนา 
รัตนาธิเบศร์ รังสติ พทัยา เพชรเกษม บางใหญ่ ชลบรีุ เชียงใหม ่ ราชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ นครราชสมีา 
หาดใหญ่ สรุาษฏร์ธานี ระยอง ทัง้หมด 14 สาขา เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2 สาขา 

- ELEGA ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเชา่ภายในโฮม โปร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยสาขาฉะเชิงเทรา และ
สพุรรณบรีุ ทัง้หมด 2 สาขา 
 
 

 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 17 

 

 

โชว์รูม “Finna House”  
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีโชว์รูม “Finna House” รวมทัง้สิน้ 3 สาขา ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเช่าของ โฮมโปร 
มาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมูิ 1 สาขา เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา และคอร์เนอร์ภายใน โชว์รูม 
ELEGA สาขาบางนา 1 สาขา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 1.0 - 18 

 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ผ่ำน www.elegathai.com 

 
 

http://www.elegathai.com/


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 1.0 - 19 

 

ธุรกิจที่ด ำเนินงำนโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 75  
 

 กลุ่มธุรกิจร้ำนค้ำปลีก : ร้ำน Can Do 

 
Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียว (ราคา 100 เยน) ทัง้ร้าน ที่มีต้นก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น 

ก่อตัง้โดย Can Do CO.,LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มี
ส านกังานใหญ่ ตัง้อยู่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลลา่สดุ Can Do มีสาขาทัว่ญ่ีปุ่ นไม่ต า่กว่า 970 สาขา และมีรายได้ 
ไม่ต า่กว่า 63,484 ล้านเยน  

ทาง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) หรือ ECF โดยคณุอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการผู้จดัการ ได้มีความ
สนใจในธุรกิจร้านค้า 100 เยน ในญ่ีปุ่ น จึงได้เร่ิมส ารวจธุรกิจประเภทนีท้กุร้าน ทกุแบรนด์ จนในที่สดุเกิดความประทบัใจ
ตอ่ร้าน Can Do จึงเป็นท่ีมาของความสนใจที่อยากจะขอซือ้แฟรนไชส์เพื่อมาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออยากให้คน
ไทยได้ใช้สนิค้าคณุภาพดีภายใต้แบรนด์ญ่ีปุ่ น ในราคาที่ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ จงึได้ตดิตอ่เข้าไปท่ีส านกังานใหญ่ของ 
Can Do ในท่ีสดุจึงเกิดการตดัสนิใจร่วมธุรกิจกนั 

รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน าเข้าสนิค้าคณุภาพดี ภายใต้แบรนด์ญ่ีปุ่ น จ าหนา่ยสนิค้าทัง้ร้าน
ในราคา 60 บาท น าเสนอสนิค้าให้เลอืกซือ้นบัหมื่นรายการ ครอบคลมุตัง้แตข่องใช้ภายในบ้าน สนิค้าเพื่อความงาม 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 20 

 

 

ภาชนะบรรจอุาหาร อปุกรณ์ท าความสะอาด อปุกรณ์เคร่ืองเขยีน งานฝีมือ อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ กลอ่ง ตระกร้าใสข่อง 
สนิค้าเทศกาล ฯลฯ  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ครอบคลมุตัง้แตก่ลุม่วยัรุ่น นกัศกึษา แมบ้่าน พอ่บ้าน วยัท างาน  
ปัจจบุนั Can Do มีสาขาทีเ่ปิดให้บริการ ไมต่ ่ากวา่ 3 สาขา ได้แก่  
1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ ขนาดพืน้ท่ี 175 ตรม. 

2. สาขาซคีอนสแควร์ ขนาดพืน้ท่ี 120 ตรม. 

3. เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพืน้ท่ี 130 ตรม.  

นอกจากนีย้งัตัง้เป้าหมายการขยายสาขาภายในปี 2559 ไว้ที่จ านวนสาขาทัง้หมดไมต่ ่ากวา่ 13 สาขา  
 

Can Do – 100 Yen shop style 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 21 

 

 

 กลุ่มธุรกิจพลังงำนทดแทน 
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 
 
จากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัศกุร์ที ่27 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติพิจารณาอนมุตัิการ

จดทะเบยีนจดัตัง้บริษัทยอ่ยทางอ้อมแหง่ใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ นเพือ่รองรับการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ECF Tornado Energy Godo Kaisha 
วตัถปุระสงค์ : เพื่อลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ 
ที่ตัง้โครงการ : 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, 

Japan 
ทนุจดทะเบียน : 100,000 เยน หรือประมาณ 27,690 บาท 

(อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 27.69 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่เป็นวนัท่ีแจ้งขา่วตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

สดัสว่นการถือหุ้น : บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นอยูร้่อย
ละ 51.00 จะเป็นผู้ เข้าถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ใน
สดัสว่นร้อยละ 51 

มลูคา่เงินท่ีใช้ลงทนุในโครงการ : ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52 ล้านบาท 
(อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยนเทา่กบั 27.69 บาทตอ่ 100 เยน จากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่เป็นวนัท่ีแจ้งขา่วตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

แหลง่เงินท่ีใช้ในการลงทนุ : เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และการขอรับการสนบัสนนุจากสถาบนั
การเงิน 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ : เพื่อช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้กบับริษัท และกระจายความเสีย่งในการ
ด าเนินธุรกิจ 

 
ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว ได้ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้แล้ว 

นบัตัง้แตว่นัที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 22 

 

 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ – ECF Tornado Energy, เมืองฮเิมจิ ประเทศญ่ีปุ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 23 

 

 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัศกุร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติที่ส าคญัคือ 
พิจารณาอนมุตัิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) ที่บริษัท เข้าถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 51 และมีแผนการเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 75 ภายในไม่เกินเดือนมกราคม 2559 เป็นผู้ เข้า
ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทแหง่ใหม่รวม 5 
บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมลูรับคดัเลือกและอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ได้มาซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 
กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแตก่รณีไป และจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2558 เมื่อวนัพธุที่ 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทนุจด
ทะเบียนของบริษัทร่วมทนุทัง้ 5 บริษัทจากบริษัทละ 2.00 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนบริษัทละ 20.00 ล้านบาท คิดเป็น
มลูคา่เงินลงทนุเร่ิมต้นเทา่กบั 25.60 ล้านบาท โดยใช้แหลง่เงินทนุจากเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทนัน้ 

ในขณะนีค้วามคืบหน้าของโครงการดงักลา่ว คือ บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทร่วมทนุรวม 4 
บริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย 

1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
2. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
ดงันัน้ ขณะนีใ้นสว่นของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลจึงอยู่ระหวา่งรอความชดัเจนจาก

ภาครัฐบาลในการออกประกาศหลกัเกณฑ์การคดัเลือกค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า และการคดัเลือกโดยการแขง่ขนั
ทางด้านราคา (Competitive Bidding) อย่างเป็นทางการต่อไป  

 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (PV Solar Rooftop Power Plant) 

 
เมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ที่ผา่นมา บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด าเนินธุรกิจ

ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา กบั บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“GUNKUL”) โดยมขีอบเขตของ
ความร่วมมือระหวา่งบริษัท และ GUNKUL ดงันี ้

บริษัทและ GUNKUL จะร่วมกนัจดัตัง้บริษัทร่วมทนุขึน้เพื่อรองรับการพฒันาโครงการในสดัสว่นร้อยละ 74.99 : 
25.01 ตามล าดบั 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นการจดัหาสทิธิในการเช่า และ/หรือสทิธิในการใช้พืน้ท่ีหลงัคาเพื่อติดตัง้แผงโซลา่
เซลล์ส าหรับประกอบการยื่นเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้า การบริหารจดัการ รวมถงึการจดัหาแหลง่เงินทนุ และ GUNKUL จะ
เป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นของการบริการจดัหาอปุกรณ์ การจดัซือ้และการก่อสร้างส าหรับโครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลงัคาเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามข้อตกลงของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) รวมถงึเป็นผู้
ให้บริการด้านการจดัการและบ ารุงรักษา ภายใต้การด าเนินงานทัง้สองฝ่ายมีหน้าที่ยื่นขอรับอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแตก่รณีตอ่ไป 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 24 

 

 

ในเบือ้งต้นบริษัทสามารถจดัหาพืน้ท่ีหลงัคาส าหรับรองรับก าลงัการผลติไฟฟ้าได้ประมาณ 10 เมกะวตัต์ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ทัง้นีใ้นขัน้ตอนตอ่ไปบริษัทและ GUNKUL จะต้องด าเนินการยื่นขอรับอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้าให้กบั
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นล าดบัตอ่ไป  

ดงันัน้ ขณะนีใ้นสว่นของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาจึงอยู่ระหวา่งรอความ
ชดัเจนจากภาครัฐบาลในการออกประกาศหลกัเกณฑ์การคดัเลือกค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการต่อไป  
 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
 

1. โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทผลิตภณัฑ์ 
 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 821.48 68.84 852.47 69.01 952.55 70.13 
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 202.62 16.98 176.59 14.30 188.97 13.91 
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านโชว์รูม 
กลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกราย
ยอ่ย (Dealer) 

95.47 8.00 108.82 8.81 108.04 7.95 

4. กระดาษปิดผิว  50.22 4.21 61.65 4.99 65.15 4.80 
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 2.98 0.25 9.51 0.77 19.39 1.43 
รำยได้จำกกำรขำย - สุทธิ 1,172.76 98.28 1,209.05 97.88 1,334.10 98.22 
รายได้อื่น ๆ1/ 20.55 1.72 26.16 2.12 24.20 1.78 
รำยได้รวม 1,193.31 100.00 1,235.21 100.00 1,358.30 100.00 

หมำยเหตุ :  1/ รายได้อ่ืน ๆ  ได้แก่ ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้คา่เชา่และคา่บริการ ดอกเบีย้รับ ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา แลกเปลี่ยน 
รายได้อ่ืน (ได้แก่ คา่บริการตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ขายเศษวสัด ุ/ รายได้จากการชดเชยการส่งออก / สว่นลดรับ  / อ่ืน ๆ ) 

 

2. โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. การผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ 
(Made to order)  

740.34 66.13 690.41 60.67 784.85 62.81 

2. การผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้า
ของบริษัท 

283.76 25.35 338.66 29.76 356.36 28.52 

3. การจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม 82.93 7.41 89.18 7.84 99.94 8.00 
4. การจ าหนา่ยผา่นร้านค้าสง่ และ
ร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer)1/ 

12.54 1.12 19.64 1.73 8.41 0.67 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 25 

 

 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รวมรำยได้จำกช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยทัง้หมด 

1,119.56 100.00 1,137.89 100.00 1,249.56 100.00 

หมำยเหตุ : 1/ ผลรวมของรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จะเทา่กบัตวัเลขรวมของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด / เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และ
เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลีกรายยอ่ย (Dealer) ตามที่ได้น าเสนอไว้ในตารางก่อนหน้า 

 
3. โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
1. จ าหนา่ยภายในประเทศ  432.53  36.88  467.52 38.67 546.40 40.96 
2. จ าหนา่ยตา่งประเทศ 740.23  63.12  741.53 61.33 787.70 59.04 
รำยได้จำกกำรขำย - สุทธิ 1,172.76 100.00 1,209.05 100.00 1,334.10 100.00 
 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการ
ผลติเฟอร์นิเจอร์ การจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่สัง่ซือ้จากทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ และให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

 
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุม่ผลิตภณัฑ์ 5 ประเภทหลกั โดยจะเรียงล าดบัตามการเร่ิมต้นการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยเร่ิมแรกบริษัทได้เปิดการด าเนินธุรกิจในสว่นของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพารา ซึ่งในสว่นกระบวนการ
ผลิตจะเป็นการน าท่อนไม้ยางพาราเพื่อน ามาอบแห้งและแปรรูปเป็นไม้ยางพาราแผ่นเพื่อพร้อมใช้เป็นวตัถดุิบในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยางพาราแผ่นจะถกูสง่ต่อเข้าสูก่ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และใน
บางสว่นจะเป็นการจ าหน่ายให้กบัโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และบคุคลภายนอกทัว่ไป ในสว่นเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด ซึ่งเป็นสว่นที่สามารถสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจเป็นรายได้หลกัให้แก่บริษัทนัน้ ในสว่นวตัถดุิบที่ใช้ในการ
ผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จะเป็นการสัง่ซือ้จากบคุคลภายนอกที่ไม่ใช่บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัทัง้หมด โดยไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ดที่สัง่ซือ้เข้ามา จะถกูน ามาปิดผิวด้วยกระดาษปิดผิว ซึ่งกระดาษปิดผิวที่ใช้ในกระบวนการผลิตทัง้หมด ทางบริษัท
จะเป็นผู้ผลิตขึน้เองซึ่งสว่นใหญ่จะถกูน ามาใช้ในการผลิตภายในบริษัท และมีบางสว่นที่จ าหน่ายให้กบับคุคลภายนอก 
เมื่อได้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวพร้อมใช้งานแล้วจะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดต่อไป 
นอกจากนี ้ในส่วนของการประกอบธุรกิจบริษัทยังมีส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองและบางส่วนน าเข้าจากต่างประเทศเพื่อ
จ าหนา่ยภายในโชว์รูม ELEGA ของบริษัทรวม 16 แหง่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ในขณะนีด้้วย  

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 26 

 

 

รายละเอียดของแต่ละผลติภณัฑ์ มีดงันี ้
 

1. ไม้ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้ง 
ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคณุภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคียงกบัไม้สกั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ

น ามาย้อมสีได้ เนือ้ไม้ง่ายต่อการตกแต่ง น า้หนกัเบา ทัง้มีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบด้านคณุสมบตัอินัโดดเดน่หลายประการเชน่นี ้ไม้ยางพาราจึงเป็นท่ีรู้จกั และนิยมใช้แพร่หลายทัว่
โลก ในเวลาอนัรวดเร็ว ในช่ือของ “ไม้สกัขาว (White Teak )” โดยไม้ยางพาราที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมไม้ในปัจจุบนันี ้
สว่นมากมาจากสวนยางพาราในลกัษณะของไม้ปลกูขึน้มาใหมไ่มไ่ด้เป็นลกัษณะของไม้ที่ขึน้เองตามธรรมชาติ โดยไม้ที่จะ
ถกูน ามาใช้งานโดยสว่นใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอายมุาก ให้ผลผลิตน า้ยางต ่า ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการกรีดเอาน า้ยางอีก
ตอ่ไป จึงจ าเป็นต้องโคน่ออก แล้วปลกูทดแทนใหม ่ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรท าสวนยางพารา 
ตามระเบียบของส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะต้องยื่นขออนญุาตตดัโค่นและ
ได้รับการอนญุาตจากกองทนุสวนยาง หรืออาจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปลกูนานเช่นกนั ก่อนจะ
ตดัและน ามาเข้ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการน าไม้ท่อนซุงยางพาราเข้าโรงเลื่อยเพื่อเลื่อยให้เป็นชิน้ตามขนาดที่
ต้องการแล้วน าไปอดัน า้ยาถนอมเนือ้ไม้ที่ใช้ในลกัษณะของสารละลายน า้ ท าให้มีน า้ในเนือ้ไม้มาก จึงจ าเป็นต้องปรับ
ความชืน้ในเนือ้ไม้ให้อยูใ่นระดบัสมดลุกบัสภาวะอากาศ ด้วยการอบเพื่อให้ไม้คงรูป ไมเ่กิดปัญหาการยืดหรือหดตวัของไม้ 
จนก่อให้เกิดปัญหาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ไม้ (Cracking) การแตกตามหวัไม้ (Splitting) การบิดงอ (Warping) สง่ผล
ให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การลดความชืน้ในเนือ้ไม้ ยงัช่วยลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชือ้รา ดังนัน้ไม้
ยางพาราแปรรูปจะต้องมีระดบัความชืน้ท่ีเหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานจึงจะสามารถน าไปผลติเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ 

ไม้ยางพาราแปรรูปเป็นวตัถุดิบส าคญัที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการ
ผลติในการแปรรูปไม้อยา่งครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้าสูก่ระบวนการผลติเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราตอ่ไป  

เร่ิมต้นจากการรับซือ้ไม้ยางพาราท่อน เพื่อน ามาแปรรูปโดยการเลื่อยก่อนน าไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวาง
แผนการรับซือ้ไม้ยางพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราที่อาจจะเกิดขึน้ได้ ซึ่งปัญหา
ดงักลา่วจะสง่ผลตอ่ปัญหาการติดขดัในกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นล าดบัตอ่ไป 

ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปนัน้ มีกระบวนการซบัซ้อนซึ่งต้องอาศยัประสบการณ์ และทกัษะใน
การผลติเป็นอยา่งดี โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตัง้แตก่ระบวนการเลือ่ยเพื่อแปรรูปไม้ซุง กระบวนการอดัน า้ยาเพื่อ
ป้องกนัมอดและปลวก ด้วยถงัอดัน า้ยาความดนัสงู (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้แล้วยงัต้อง
อาศยัความช านาญของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราดงักลา่วตัง้แต่กระบวนการเลื่อยซอยไม้ ที่แตกต่างจาก
การเลือ่ยไม้ทอ่นตรงทัว่ไป เนื่องจากทอ่นไม้ยางพารามีรูปร่างไมแ่นน่อน มกัมีความโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตาและ
ต าหนิบนทอ่นไม้มาก จึงยงัไมส่ามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการตดัซอยไม้โดยอตัโนมตัิได้ปัจจบุนั  

ไม้ยางพาราแปรรูปที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 95 จะถูกน าส่ง
เข้าสูก่ระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และบางสว่นจะถกูสง่ขายให้กับบคุคลทัว่ไป รวมถึงลกูค้าที่เป็น
กลุม่โรงงานขนาดเลก็ที่เป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราตอ่ไป 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 27 

 

 

ภำพท่อนไม้ยำงพำรำ และไม้ยำงพำรำแปรรูป 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

2.  
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไม้ยางพาราซึ่งเป็นไม้
จริง โดยมีวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติคือ ไม้ยางพาราและไม้ประกอบอื่น ๆ คิดเป็นสว่นประกอบประมาณร้อยละ 35 ของ
โครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยสดัส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไม้ยางพาราใน
ท้องตลาดด้วย 

ด้วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้อมสี และตกแต่งได้ง่าย คณุสมบตัิเหมาะกบัการใช้
งานท่ีต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้งานภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงเป็นที่นิยมในผู้ที่ช่ืน
ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความคงทน แข็งแรง หรือกลุม่ผู้ที่มีที่อยู่อาศยัในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ความชืน้สงู และเมื่อเทียบกบัเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจะมีราคาสงูกว่า เนื่องจาก
ราคาวตัถดุิบ ความนิยมในการใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้จริง ดงันัน้กระแสความนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงกระจุกตวั
เฉพาะกลุม่ผู้นิยม ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในกลุม่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ดงักลา่วค านึงถึงความเหมาะสมของ
คณุสมบตัิการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ความสวยงาม และยงัไม่มีผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ที่มีคณุสมบตัิการใช้งานทดแทน
กนัได้อยา่งเหมาะสม 

ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทจะแบง่ออกเป็นสนิค้าทัง้หมด 3 หมวด ดงันี  ้
 

หมวด
สินค้ำที่ 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 

1 ชดุโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table) 

2 ชดุโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) 

3 ชดุห้องนอน (Bedroom) 

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 28 

 

 

ภำพตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ  
 

1. ตวัอยา่งผลติภณัฑ์ชดุโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 29 

 

 

ภำพตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ตวัอยา่งผลติภณัฑ์ชดุโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 30 

 

 

3. ผลติภณัฑ์ชดุห้องนอน (Bedroom) 
 

 
 

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 31 

 

 

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 16 สาขา ภายใต้ช่ือตราสนิค้าของบริษัทคือ “ELEGA” 
 

3. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นเฟอร์นิเจอร์สมยัใหม่ โดยมีวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิล

บอร์ด คิดเป็นสว่นประกอบประมาณร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้นทนุการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด รองลงมาคือ 
กระดาษปิดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้อยละ 10 

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเป็นหลกั 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  

 

ภำพไม้ปำร์ตเิคิลบอร์ด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ปาร์ติเคิลบอร์ดนัน้จดัเป็นไม้ที่มีน า้หนกัเบาที่สดุในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึง่ความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็มดีเอฟ 

และไม้เนือ้แข็งทัว่ไป นอกจากนีต้วัเนือ้ไม้จะมีการขยายตวัได้ง่ายเมื่อโดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปาร์ติเคิลบอร์ดนิยม
น ามาใช้ในงานไม้ที่ใช้ภายในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชืน้สูง และปัจจุบันนิยมน ามาผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีน า้หนกัเบา สามารถประกอบและเคลือ่นย้ายได้ง่าย ราคายอ่มเยา และที่ส าคญัอีกประการหนึ่งคือ 
ปาร์ติเคิลบอร์ดถกูน ามาทดแทนการผลติเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนือ้แข็งจากธรรมชาติซึ่งถกูตดัโค่นจากไม้ในป่าจึงไม่เป็นการ
สง่เสริมด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ดงันัน้วตัถดุิบประเภทไม้เนือ้แข็งในปัจจบุนั จึงเป็นวตัถดุิบที่หาไม้ยากมาก  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 32 

 

 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่จะผ่านการ
ท างานของเคร่ืองจักร ประกอบกับไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีน า้หนกัเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สัน้ ใช้ชั่วโมง
แรงงานน้อยกวา่ เมื่อเทียบกบัการผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้เนือ้แข็ง ซึง่ทัง้หมดที่กลา่วมาสง่ผลให้การผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดมีต้นทนุการผลติที่ต ่ากวา่ ซึง่เป็นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทนุท่ีส าคญั 

โดยหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนือ้แข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อดัน า้ยา อบ ตดั ประกอบ ขดั ลงสี และเคลือบไม้ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็นจ านวน
มาก เพื่อให้ได้งานที่มีความปราณีตและต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละขัน้ตอนการผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มก าลงัการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยการเพิ่มเคร่ืองจกัรที่มีความทนัสมยัในรูปแบบเคร่ืองจกัรกึ่งอตัโนมตัิ (Semi - Automatic 
Machine) ในการผลติเพื่อลดภาระคา่ใช้จ่ายด้านแรงงาน เพิ่มประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการผลติให้มากขึน้กวา่เดิม  

ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทจะแบง่ออกเป็นสนิค้าทัง้หมด 7 หมวด โดยในแตล่ะหมวดจะมี
รุ่นของสนิค้าแบง่ออกได้ ดงันี ้

 

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

 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 33 

 

 

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ตเิคิลบอร์ด  
 

 

 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 34 

 

 

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

เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น 
2. การผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในประเทศ โดยใช้ตราสนิค้าของบริษัทคือ “Fur Direct” “Leaf” “a7” “My 

Fur” เพื่อวางจ าหน่ายภายใน บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และดู โฮม 
(Do Home) ตามล าดบั 

3. การผลิตและจ าหน่ายภายในโชว์รูม “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธ์ิลาย
การ์ตนูจากดิสนีย์ 

 
4. เฟอร์นิเจอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม 

บริษัทด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์อยา่งครบวงจร โดยบริษัทเองมีตราสินค้าที่ใช้ใน
การจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านทางโชว์รูมที่เป็นพืน้ที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร 
(Home Pro) ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีพืน้ท่ีเช่าภายใน อินเด็กซ์ ลฟีวิ่ง มอลล์ และ โฮมโปร เพื่อใช้เป็นโชว์รูม
ทัง้หมดรวม 16 สาขา ใช้ช่ือตราสนิค้าที่จ าหนา่ยวา่ “ELEGA” โดยผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่ายผ่านทางโชว์รูม จะเป็น
สนิค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ผลิตโดยบริษัท และเฟอร์นิเจอร์ที่สว่นใหญ่เป็นไม้จริงที่ซือ้มาเพื่อจ าหน่ายจากทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าแบง่ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ ดงันี  ้

 

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

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

 

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูม  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 35 

 

 

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูม (ต่อ) 
 
 
 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 36 

 

 

เมื่อชว่งต้นเดือนสงิหาคม 2558 ที่ผา่นมา บริษัทได้เปิดตวัโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์
ภายใต้ลขิสทิธ์ิลายการ์ตนูดิสนีย์ โดยผลติภณัฑ์ที่จดัจ าหนา่ยภายในโชว์รูมทางบริษัทเป็นผู้ผลติเองทัง้สิน้ สนิค้าทีจ่ าหนา่ย
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  
 

 

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูม FINNA HOUSE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 37 

 

 

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ ำหน่ำยภำยในโชว์รูม FINNA HOUSE (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 38 

 

 

5. กระดำษปิดผิว  
บริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยกระดาษปิดผิว ส าหรับใช้ในการปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มความสวยงาม

และพร้อมส าหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซน์
ลวดลายได้ตามต้องการ เช่น การดีไซน์ให้มีลวดลายเหมือนไม้จริงซึ่งสามารถท าได้สวยงามและเหมือนจริง และลวดลาย
การ์ตนู ลายกราฟฟิก ตามแบบที่สามารถก าหนดได้ ซึ่งกระดาษปิดผิวลวดลายเหมือนไม้จริงเหมาะกบัการผลิตไม้ในกลุม่
ไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งถึงแม้จะมีข้อเสียในการทนทานต่อความชืน้ได้น้อย แต่เนื่องด้วยคณุสมบตัิการใช้งานบางประเภทที่ไม่
ต้องการความคงทนเป็นหลกั ท าให้กระดาษปิดผิวได้รับความนิยม ด้วยกระบวนการผลติที่ง่าย ไมซ่บัซ้อน และมีต้นทนุการ
ผลติที่ต ่า สง่ผลให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดสามารถก าหนดราคาขายที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกบัเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
ทัว่ไป 

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสัง่ซือ้จากผู้ผลิตทัง้หมด จะต้องน ามาผ่านกระบวนการปิดผิวภายในโรงงานของ
บริษัททัง้นีเ้พื่อช่วยลดต้นทนุการในผลติ เมื่อเทียบกบัการสัง่ซือ้กระดาษปิดผิวจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใช้งานภายใน
กระบวนการผลิตของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจ าหน่ายให้กับบุคคลภายนอกเอง
โดยตรง และบางสว่นเป็นการจ าหน่ายผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ 
จ ากดั ( V V – Décor) ที่บริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.50 ของทนุจดทะเบียนใน
บริษัทดังกล่าว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ V V – Décor คือ การเป็นผู้
จ าหน่ายกระดาษปิดผิว (Trading) ให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท โดยสดัส่วนการ
จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบับคุคลภายนอก ปัจจุบนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
40 ของปริมาณกระดาษปิดผิวที่ผลติได้ทัง้หมด 

 

ตัวอย่ำงกระดำษปิดผิวท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย  
 
 

 
 

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 39 

 

 

ทัง้นี ้ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ตามที่ได้กล่าวมาทัง้หมด จะเป็นการด าเนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
99.50 ซึ่งทัง้สองบริษัทดงักลา่ว มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ด าเนินการจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพิ่มเติมอีก 1 แหง่ คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) ซึ่งบริษัทถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และตอ่มาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ 75.00 โดยบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ได้ถกูจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยประกอบธุรกิจหลกัโดย
การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) รวมถึงการเข้าเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น 
(หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) โดยต่อมาได้เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากเดิม 
1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น 
เดิม ใหม่ 

สัดส่วนกำร
ถอืหุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนกำรถอื

หุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

1 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  51% 5,100  75% 75,000  

2 นางศิริลกัษณ์ นกัเจริญ  21% 2,100  10% 10,000  

3 นางสาวนภาภรณ์ ศภุวงศ์  21% 2,100  10% 10,000  

4 นางอรพิมล ผิวเหลอืงสวสัดิ ์ 7% 700  5% 5,000  

  รวมทัง้หมด 100% 10,000  100% 100,000  
 

 

ปัจจุบนับริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั มีธุรกิจที่เป็นผู้ด าเนินงานหลกัอยู่ 2 ประเภทหลกั ๆ ได้แก่ 
1. ธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do 

ร้านค้าปลกี Can Do มีต้นก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งทาง ECFH ได้ด าเนินการติดต่อเพื่อขอซือ้แฟรน
ไชส์มาจากญ่ีปุ่ น เพื่อน าเข้ามาเปิดด าเนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้า 100 เยน ในประเทศไทย ที่จ าหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้
ร้านในราคา 60 บาท 

รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้าน าเข้าสนิค้าคณุภาพดี ภายใต้แบรนด์ญ่ีปุ่ น ขายสินค้า
ทัง้ร้านในราคา 60 บาท โดยมีสินค้าให้เลือกซือ้นบัหมื่นรายการ ครอบคลมุตัง้แต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อความงาม 
ภาชนะบรรจุอาหาร อปุกรณ์ท าความสะอาด อปุกรณ์เคร่ืองเขียน งานฝีมือ อปุกรณ์อิ เล็กทรอนิคส์ กลอ่ง ตระกร้าใสข่อง 
สนิค้าเทศกาล ฯลฯ  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ครอบคลมุตัง้แตก่ลุม่วยัรุ่น นกัศกึษา แมบ้่าน พอ่บ้าน วยัท างาน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 Can Do มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 3 สาขา ได้แก่  

1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ ขนาดพืน้ท่ี 175 ตรม. 
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพืน้ท่ี 120 ตรม. 
3. เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพืน้ท่ี 130 ตรม. 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 40 

 

 

รูปแบบร้ำนและลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีจ ำหน่ำยภำยในร้ำน Can Do 
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2. ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน ได้แก่ 
a. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 

บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยทางอ้อมขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อรองรับการ
ขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ มีขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 1.5 
เมกะวตัต์ โดยให้ทาง ECFH เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยทางอ้อมดงักลา่วในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ในบริษัท ECF 
Tornado Energy Godo Kaisha โดยบริษัทยอ่ยทางอ้อมดงักลา่ว มีโครงการสร้างถือหุ้น ดงันี ้

 

รำยชื่อ 
สัดส่วนกำรถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่คอื 

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

รวมทัง้สิน้ 100.00  
หมำยเหตุ : ผู้ถือหุ้นในล ำดับที่ 5 6 และตำมที่ปรำกฎเคร่ืองหมำย * ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่ำงใด 

 
โครงการมีทีต่ัง้อยูท่ี่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, เมืองฮิเมจิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ขนาดพืน้ท่ีของโครงการทัง้หมดประมาณ 17 ไร่ ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว ได้ด าเนินการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้แล้ว นบัตัง้แต่วนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผา่นมา  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่วมีสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้ากบัหนว่ยงาน
ราชการของญ่ีปุ่ น Kansai Electric Power Co.,Inc. ในอตัราค่าไฟฟ้าที่ 36 เยน ตอ่หนว่ยไฟฟ้า ส าหรับระยะเวลา 20 ปี 
ภายในพืน้ที่ของโครงการใช้แผงโซลา่ร์เซลล์ติดตัง้รวมทัง้หมด 6,240 แผ่น โดยใช้แผงโซลา่ร์เซลล์แบบ Poly Crystalline 
Silicon Solar Cell และได้วา่จ้างการดแูลและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance) โดยมีสญัญากบั Tornado 
Japan Company Limited โดยพิจารณาต่ออายสุญัญาแบบปีตอ่ปี 
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b. แผนงานอื่น ๆ ที่คาดว่า จะมีเพิ่มเติมในอนาคต 
i. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
ขณะนีค้วามคืบหน้าของโครงการดงักลา่ว คือ บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียน

จดัตัง้บริษัทร่วมทนุรวม 4 บริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย 
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
2. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 
3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 

ดงันัน้ ขณะนีใ้นสว่นของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลจึงอยู่ระหวา่ง
รอความชดัเจนจากภาครัฐบาลในการออกประกาศหลกัเกณฑ์การคดัเลือกค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า และการ
คดัเลือกโดยการแขง่ขนัทางด้านราคา (Competitive Bidding) อย่างเป็นทางการต่อไป  

 
ii. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (PV Solar Rooftop) 

ขณะนีใ้นสว่นของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาจึงอยู่
ระหวา่งรอความชดัเจนจากภาครัฐบาลในการออกประกาศหลกัเกณฑ์การคดัเลือกค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าอยา่ง
เป็นทางการต่อไป  
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2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
 

2.2.1 กำรตลำด 
 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
ในการเร่ิมต้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละครัง้ของบริษัท การเร่ิมต้นกระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รูปแบบ โดย

รูปแบบแรกคือ ลกูค้าจะเป็นผู้สง่ภาพผลิตภณัฑ์ที่ต้องการจะสัง่ผลิต (Drawing) มาให้กบัทางบริษัท เพื่อพิจารณาว่า จะ
สามารถผลิตสินค้าได้หรือไม่ การก าหนดราคาขายจะเป็นอย่างไร สามารถตัง้ก าไรขัน้ต้นจากการผลิตและจ าหน่ายได้
ตามที่ต้องการภายหลงัการเจรจากับลกูค้าได้หรือไม่ และรูปแบบที่สองคือ บริษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะท า
หน้าที่ในการเป็นผู้ออกแบบสินค้า เพื่อน าเสนอต่อลกูค้า ลกูค้าสว่นใหญ่ที่ต้องการให้ทางบริษัทออกแบบให้ จะเป็นกลุ่ม
ลกูค้าประเภทร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั บิ๊กซี โฮมโปร เมกา โฮม และไทวสัด ุบริษัทจะ
น าเสนอรูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบใหม ่ๆ ให้พิจารณาเพื่อตดัสนิใจสัง่ผลิตและจ าหน่ายต่อไป ทีมออกแบบจะร่วมกบัทีมวาง
แผนการผลติซึง่จะเป็นทีมที่ด าเนินการด้านวิเคราะห์ว่า แบบชิน้งานที่เขียนขึน้มานัน้ จะต้องใช้วสัดปุระเภทใดในการผลิต 
ความยากง่ายในการผลิต และรายละเอียดของต้นทนุรวมถึงการก าหนดราคาขายว่าจะสามารถก าหนดราคาขายได้ตาม
อตัราก าไรขัน้ต้นท่ีตัง้ไว้ได้หรือไม ่เมื่อได้ราคาขายแล้วจะประสานงานกบัฝ่ายการตลาดเพื่อน าเสนอราคาต่อลกูค้าเพื่อให้
ได้ข้อสรุป จนถึงการรับใบค าสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้าตอ่ไป ปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นระหวา่งการรับแบบผลติภณัฑ์ที่จะสัง่ผลติ
โดยตรงจากลกูค้าและแบบผลติภณัฑ์ที่ออกแบบ โดยทีมออกแบบผลติภณัฑ์ของบริษัทเอง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 และ 
ร้อยละ 20 ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้าหมายการขยายสดัสว่นของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบขึน้เอง
และน าไปสูก่ารผลิตขึน้จริงให้มากขึน้จากเดิม รวมถึงมีเป้าหมายการสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบัสินค้าที่ทาง
บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลติ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การพฒันารูปแบบสนิค้าใหม ่ๆ ให้สอดคล้องตามการ
เปลีย่นแปลงของกระแสความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ  

ในภายหลงัเมื่อได้แบบผลติภณัฑ์ (Model)  ที่พร้อมส าหรับการผลิตเป็นสินค้าแล้ว บริษัทจะสง่สินค้าตวัอย่างที่ขึน้
รูปตาม Model ที่ก าหนดไว้ โดยสินค้าตัวอย่างจะถูกส่งไปท าการทดสอบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนพัฒนา
อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน  เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง คุณภาพในการใช้งาน การทดสอบการรับน า้หนักได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน การทดสอบความแข็งแรงของขาตัง้ การทดสอบการรับน า้หนกัของเบาะ 
ฯลฯ โดยผลิตภณัฑ์ทกุ Model ที่จะผลิตเพื่อส่งออกจะต้องผ่านการทดสอบดงักล่าวทัง้หมด แต่ในกรณีของลกูค้าญ่ีปุ่ น 
ปัจจบุนัหากมีการผลติใน Model รูปแบบใหม ่ทางลกูค้าญ่ีปุ่ นจะเป็นผู้ทดสอบสนิค้าตวัอยา่งเองโดยตรง 

ในการผลติเฟอร์นิเจอร์แตล่ะชิน้ บริษัทจะให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากตัง้แตก่ารเร่ิมต้นกระบวนการผลิตโดยเลือก
สัง่ซือ้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ จนถึงการควบคมุคณุภาพการผลติตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสดุท้ายโดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เร่ิมจากการรับซือ้ไม้ทอ่นจากผู้จดัจ าหนา่ย ซึง่เป็นนายหน้าท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมไม้
จากสวนยางพาราเพื่อจัดส่งให้กับโรงงาน โดยไม้จะต้องมีขนาดและคุณภาพตามที่ก าหนดไว้  เมื่อได้ไม้
ยางพาราท่อนตามคุณภาพและขนาดที่ก าหนดแล้ว จะน ามาผ่านกระบวนการของโรงเลื่อยและโรงอบ ซึ่ง
บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ในสว่นกระบวนการผลิตนีม้าตัง้แต่ช่วงปี 2535 และถือเป็นจุดเร่ิมต้นการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถสัง่สมความรู้และประสบการณ์ ท าให้ได้ไม้
ยางพาราแปรรูปที่มีคุณภาพพร้อมใช้ส าหรับเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป และใน
กระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทได้ให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตโดยได้ลงทนุ
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ซือ้เคร่ืองจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic) ได้แก่ เคร่ืองจกัรส าหรับงานตดั กลงึ เจาะ ควบคุม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นย าสงู (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคมุคณุภาพการผลิต
ชิน้งาน และช่วยลดปัญหาการพึง่พาทกัษะของแรงงานในการผลติ ทัง้นีใ้นทกุขัน้ตอนการผลติจะต้องผา่นการ
ตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ ก่อนน าสง่สูก่ารผลติในขัน้ตอนต่อไปเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตรงตามที่ก าหนดไว้  

 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
ทีไ่ด้จะมีข้อดีคือ 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 าหน่ายภายในโชว์รูมซึ่งเป็นพืน้ที่เช่าของบริษัท

ทัง้ 16 แหง่ ภายใต้ช่ือโชว์รูม “ELEGA” โดยคดัเลอืกจากสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และสินค้าที่
บริษัทคดัเลอืกจากการส ารวจตามงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศที่บริษัทเข้าร่วมงานเป็นประจ าทกุปี รวมถึงสนิค้าที่บริษัท
เลือกซือ้จากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสินค้าที่น ามาจัดจ าหน่ายภายในโชว์รูมโดยสว่นใหญ่จะเป็นสินค้าที่
ผลติจากไม้จริงทัง้หมด และคดัเลอืกมาเฉพาะสนิค้าที่มีรูปแบบสวยงาม และเป็นที่นิยมในขณะนัน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้
ความส าคญัตอ่การพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าด้วย 

ส าหรับปี 2558 นี ้บริษัทได้เปิดตวัโชว์รูม “FINNA HOUSE” ขึน้อยา่งเป็นทางการเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 
2558 ที่ผ่านมา โดยโชว์รูม FINNA HOUSE จะจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึน้ภายใต้ลิขสิทธ์ิของดิสนีย์ 
(Disney) ทัง้หมด โดยบริษัทเป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิในการผลิตสินค้าลายการ์ตูนดิสนีย์จาก บริษัท ดิสนีย์ ไทยแลนด์ จ ากัด ซึ่ง
ขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับสิทธ์ิในการผลิตในกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด ใน
สว่นของผลติภณัฑ์ที่จะน ามาจดัจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ทางบริษัทมีทีมงานออกแบบผลิตภณัฑ์โดยใช้ลายการ์ตนูจากดิสนีย์
เป็นต้นแบบในการสร้างผลงาน หลงัจากนัน้จะน าเสนอรูปแบบเพื่อขอพิจารณาอนมุตัิจากหน่วยงานของดิสนีย์ ในประเทศ
สงิคโปร์ ซึง่หากแบบสนิค้าผา่นก็จะเข้าสูก่ระบวนการผลิตจริงออกเป็นสินค้าที่จะจดัจ าหน่ายผ่านโชว์รูม FINNA HOUSE 
ตอ่ไป  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 45 

 

 

 กระดาษปิดผิว เร่ิมจากการคดัเลือกผู้จ าหน่ายกระดาษที่จะน ามาใช้ในการผลิต ซึ่งกระดาษทัง้หมดบริษัท
จะต้องวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้า จะมีระยะเวลาการสัง่ซือ้ทุก ๆ 6 เดือน จากผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หากผู้ผลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว ไมข่ายกระดาษเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติกระดาษปิด
ผิวให้กับบริษัท บริษัทยังสามารถสัง่ซือ้กระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้จากทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ แตจ่ะมีข้อเสยีคือราคาสัง่ซือ้จะแพงวา่ผู้ผลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัที่
ความหลากหลายของส ีและวสัดเุคลอืบผิวที่ใช้ในกระบวนการผลติ ตามที่กลา่วมาทัง้หมดสรุปได้วา่ บริษัทให้
ความส าคญักบัการใช้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัในการผลติ ตลอดจนเอาใจใสใ่นทกุ ๆ ขัน้ตอน
การผลิต เน้นการควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินค้าทกุ ๆ ชิน้ และบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าจากตวัแทนลกูค้าในขัน้ตอนสดุท้ายเพื่อให้ได้ใบรับรองคณุภาพอีกครัง้ บริษัทจึง
จะสามารถก าหนดวนัและประสานงานการจัดส่งกับทางบริษัทขนส่งได้ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าในทุก ๆ ขัน้ตอน
จะต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบและควบคมุคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทผลิตและจ าหน่ายนัน้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแล้ว ยงัมีความทนทาน 
แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน จึงจดัได้วา่บริษัทผลติสนิค้าที่มีคณุภาพและมาตรฐานสงูเป็นท่ียอมรับ ซึง่ที่ผา่น
มาสนิค้าของบริษัทได้รับความสนใจและการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 
ที่ผา่นมา บริษัทได้ผา่นการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐานในขอบขา่ย “ผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้” อยา่งตอ่เนื่อง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
1. ใบรับรองระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2000 (ฉบบัท่ี 1) หมดอายเุมื่อช่วงเดือนเมษายน ปี 2548 ทีผ่า่นมา  
2. ใบรับรองระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2000 (ฉบบัท่ี 2) หมดอายเุมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2551 ที่ผา่นมา 
3. ใบรับรองระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2000 (ฉบบัท่ี 3) หมดอายเุมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2554 ที่ผา่นมา 
4. ใบรับรองระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2008 (ฉบบัท่ี 1) หมดอายใุนเดือนกนัยายน ปี 2559  

 
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 าไรส่วนเพิ่ม
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 และลกูค้าในประเทศประมาณร้อยละ 57 และร้อยละ 43 ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทได้ตัง้เป้าหมายที่จะเพิ่มช่อง



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 46 

 

 

ทางการจดัจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศให้มากขึน้จากเดิมโดยตัง้เป้าหมายการจ าหน่ายให้กบัลกูค้าต่างประเทศ และ
ลกูค้าในประเทศที่สดัสว่นร้อยละ 50 โดยใกล้เคียงกนั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ลกูค้าที่สง่ค าสัง่จ้างผลิตสินค้าให้กบับริษัท คิดเป็นกลุม่ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ทัง้หมดคือ กลุม่ผู้จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้หมด และไมม่ีลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นรายใดที่มียอดสัง่ซือ้สินค้าจาก
บริษัทเกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายทัง้หมด และการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าโดยใช้ตราสนิค้าของบริษัทให้กบั
ลกูค้าในประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 30 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) และ ไทวสัด ุ(Thai Wasadu) ตามล าดบั ส าหรับการผลติเพื่อจ าหนา่ยให้กบัเทส
โก้ โลตสั (Tesco Lotus) นัน้จะใช้ House brand ของเทสโก้ โลตสั 

2. รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าผา่นทางโชว์รูมของบริษัท ได้แก่ ELEGA และ FINNA HOUSE 
3. รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นทางร้านค้าปลกีรายยอ่ย (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) และ ไทวสัด ุ(Thai Wasadu) ภายใต้ตราสินค้า “TESCO LOTUS” “Fur Direct” “Leaf” “a7” “HASTA” 
และ “My Fur” ตามล าดบัแล้ว บริษัทยงัมีช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าเพิ่มเติมผา่นโชว์รูมเพื่อแสดงและจ าหน่ายสินค้า โดย
เน้นการกระจายสนิค้าไปยงัผู้บริโภค (End-User) ได้อยา่งทัว่ถึง บริษัทจะท าการตลาดโดยตรงผา่นตราสนิค้า “ELEGA” ซึ่ง
เป็นตราสนิค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่มีคณุภาพสงู รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทน าเข้าจากต่างประเทศและที่สัง่ซือ้
จากภายในประเทศเพื่อน ามาจดัจ าหน่าย นอกจากนีย้งัมีโชว์รูม “FINNA HOUSE” ที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ลาย
การ์ตนูภายใต้ลขิสทิธ์ิของดิสนีย์ ซึง่ขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับสทิธ์ิดงักลา่วด้วย 

ในการผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในแตล่ะราย ทัง้ในรูปแบบของการผลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) และใน
รูปแบบของการผลิตและจ าหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดท าสญัญาซือ้ขายกับลกูค้าแต่
อยา่งใด 

ปัจจุบนับริษัทมีโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็นพืน้ที่เช่ากระจายอยู่ตามพืน้ที่ส าคญั รวมถึงจงัหวดัที่ส าคญั ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

I. โชว์รูม ภายในอินเด็กซ์ ลฟีวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) (14 สาขา ได้แก่ สาขารังสิต สาขาบางนา สาขา
เพชรเกษม สาขาบางใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาชลบรีุ สาขาพทัยา สาขาเชียงใหม ่สาขาราชพฤกษ์ และ
สาขาเกษตร-นวมินทร์ สาขานครราชสมีา (โคราช)) สาขาหาดใหญ่ สาขาสรุาษฏร์ธานี และสาขาระยอง 

II. โชว์รูม ภายในโฮมโปร (Home Pro) (2 สาขา ได้แก่ สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาสพุรรณบรีุ) 
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ทัง้นีภ้ายในปี 2559 บริษัทยงัคงมีแผนขยายโชว์รูมเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องทัง้ในพืน้ท่ีเช่าของ Index Living 
Mall และ Home Pro อีกไมต่ ่ากวา่ 7 สาขา  

 
ส าหรับโชว์รูม Finna House ปัจจบุนับริษัทมีโชว์รูมให้บริการแก่ลกูค้าส าหรับผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ลายการ์ตนู

ดิสนีย์ รวมทัง้สิน้ 3 สาขา โดยตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเชา่ของ โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมูิ เดอะ วอลค์ (The Walk) ราช
พฤกษ์ และคอร์เนอร์ภายใน โชว์รูม ELEGA สาขาบางนา โดยภายในปี 2559 บริษัทยงัมีแผนการขยายจ านวนโชว์รูม 
FINNA HOUSE ให้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องอกีไมต่ า่กวา่ 3 สาขา  

 
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 

- 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) รวมถึงรายงานสง่เสริมการขายในช่วงเทศกาลที่
ส 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

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.elegathai.com/
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ภายในประเทศ อยูใ่นช่วง 60 วนั ถึง 90 วนั ส าหรับกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เท่านัน้ โดย
ในช่วงปี 2558 คิดเป็นมลูค่าลกูหนีก้ารค้าเท่ากบัร้อยละ 98.39 ที่มีการจ่ายช าระเงินให้กบับริษัทในระยะเวลาไม่เกินกว่า 
90 วนั  

ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศที่มกีารซือ้ขายอยา่งตอ่เนื่อง ปัจจบุนัรูปแบบการช าระเงินทัง้หมดคือ Letter of Credit at 
sight หรือการโอนเงินทนัที (T/T) ก่อนวนัสง่สนิค้า (Shipment Date) หากเป็นลกูค้าใหมบ่ริษัทมีนโยบายก าหนดให้ลกูค้า
เปิด Letter of Credit at sight กบัธนาคารในตา่งประเทศที่มคีวามนา่เช่ือเทา่นัน้เพื่อรองรับความเสีย่งทางด้านการค้าที่
อาจจะเกิดขึน้  

โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ทางบริษัทประสบปัญหาเรียกเก็บเงินไมไ่ด้หรือหนีส้ญูในสดัสว่นท่ีน้อยมาก 
 

2.2.2 ภำวะกำรส่งออกและอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 

ภำวะกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2558 ที่ผ่ำนมำ 
 
จากข้อมลูของกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบวา่ ในรอบปี 2558 ที่ผา่นมา ภาพรวมของ

ตวัเลขการสง่ออกผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น ซึง่ประกอบด้วยผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที่นอน
หมอนฟกู เฟอร์นเิจอร์อื่น ๆ และชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ มมีลูคา่เทา่กบั 35,407.60 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตที่ลดลง
เมื่อเทยีบกบัชว่งปี 2557 เทา่กบัติดลบร้อยละ 8.15 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
     ตัวเลขกำรส่งออก ปี 2556 ปี 2557 อัตรำกำรเติบโต ปี 2558 อัตรำกำรเติบโต 

เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น     37,478.31      38,549.14  2.86% 35,407.60  -8.15% 

โดยแบง่ออกเป็น 
     เฟอร์นิเจอร์ไม้     13,781.06      13,928.22  1.07% 12,237.11  -12.14% 

เฟอร์นิเจอร์โลหะ       3,685.33        4,613.01  25.17% 4,917.57  6.60% 

ที่นอนหมอนฟกู       1,845.48        1,997.04  8.21% 2,566.63  28.52% 

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ        6,674.32        6,934.33  3.90% 6,264.52  -9.66% 

ชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์     11,492.12      11,076.54  -3.62% 9,421.76  -14.94% 
 
ข้อมูลสดัส่วนเม่ือเทียบกับกับมูลค่ำกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วนทัง้หมด 
ซึง่ตวัเลขของเฟอร์นิเจอร์ไม้จะมมีลูคา่เป็นอบัดบั 1 เมื่อเทยีบกบัมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑ์อื่น ๆ ทัง้หมด ซึง่ผลติภณัฑ์
ของบริษัทจะเป็นการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามค าสัง่ซือ้จากลกูค้าในตา่งประเทศทัง้หมด 
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โดยมลูคา่การสง่ออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่นท่ีประเทศไทยมีการสง่ออกมากที่สดุอนัดบั 1 คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ในรอบปี 2558 ที่ผา่นมามีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 5.01 รองลงมาอนัดบั 2 คือ ประเทศญ่ีปุ่ น 
มีอตัราการเติบโตลดลงที่ 16.92 ซึง่สาเหตคุาดวา่ ลกูค้าญ่ีปุ่ นมีการหนัไปสัง่ซือ้สนิค้าโดยเฉพาะผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่
ผลติจากไม้ยางพาราไปยงัประเทศอื่นเพิ่มขึน้ ประกอบกบัปัจจบุนัรูปแบบการค้าของกลุม่ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ได้
ปรับเปลีย่นจากเดมิที่เป็นการสัง่ซือ้ผา่นพอ่ค้าคนกลาง หรือบริษัท Trading ทัว่ไป มาเป็นการเลอืกซือ้สนิค้าโดยตรงที่
โรงงานโดยไมผ่า่นพอ่ค้าคนกลาง หรือบริษัท Trading แบบในอดีตที่ผา่นมา ซึง่แนวโน้มการสัง่ซือ้สนิค้าผา่นบริษัท 
Trading ได้ลดลงจากเดมิอยา่งมีนยัส าคญั ดงันัน้ท าให้การสัง่ซือ้สนิค้าจะเป็นการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก เนื่องจากกลุม่
ลกูค้าเป็นผู้สัง่ซือ้โดยตรง ซึง่จะเข้าใจความต้องการสนิค้า การวางแผนการวางจ าหนา่ยสนิค้า ท าให้การสัง่ซือ้เป็นไปอยา่ง
แมน่ย ามากขึน้ ประกอบกบัการสัง่ซือ้สนิค้าในปริมาณมากจะสามารถสร้างอ านาจการตอ่รองด้านราคากบัโรงงานได้ ท าให้
ผู้ประกอบการท่ีเป็นโรงงานขนาดใหญ่มคีวามได้เปรียบในการรับค าสัง่ซือ้สนิค้าในปริมาณทีม่ากได้ดีกวา่ผู้ประกอบการท่ี
เป็นโรงงานขนาดเลก็ ประกอบกบักลุม่ลกูค้ามองวา่ การเจรจากบัโรงงานขนาดใหญ่จะชว่ยลดความกงัวลเร่ืองการสง่มอบ
สนิค้า รวมถงึก าลงัการผลติที่จะผลติสนิค้าให้ได้ ทัง้นีป้ริมาณโรงงานท่ีสามารถรับค าสัง่ซือ้ในปริมาณที่มากในประเทศไทย
มีจ านวนน้อยเมื่อเทยีบกบัผู้ประกอบการโรงงานรายเลก็ ๆ ทัว่ไป จากปัจจยัดงักลา่ว จึงพอจะคาดการณ์ได้ถงึสาเหตขุอง
การสง่ออกสนิค้าไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นท่ีลดลงจากเดมิอยา่งมีนยัส าคญัในรอบปี 2558 ที่ผา่นมา  

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับตวัเลขการสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยในประเทศญ่ีปุ่ นของบริษัท ยงัคงมีอตัราการเจริญเติบโต
จากเดิม คิดเป็นอตัราการเติบโตที่เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 6.62  

นอกจากนีจ้ากตวัเลขมลูคา่การสง่ออกของกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยงัพบวา่ หาก
พิจารณาเฉพาะกลุม่ประเทศเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) จะพบวา่ ประเทศไทยมมีลูคา่การสง่ออกให้กบัประเทศคู่
ค้าในกลุม่ AEC คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมดเทา่กบั 6,180.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.88 เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2557 ที่ผา่นมา 
และคิดเป็นสดัสว่นเมื่อเทียบกบัมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่นเทา่กบัร้อยละ 14.51 ซึง่มีสดัสว่นลดลง
เมื่อเทยีบกบัปี 2557 ที่มีสดัสว่นเทา่กบั 16.03 

จากข้อมลูดงักลา่ว บริษัทจึงได้วางแผนนโยบายที่จะสร้างความเช่ือมัน่ในกบักลุม่ลกูค้าที่มีอยูใ่นมือส าหรับลกูค้าใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่โดยสว่นใหญ่มีระยะเวลาการค้าขายร่วมกนันานหลายปี โดยจะมุง่มัน่ด้านการพฒันารูปแบบสนิค้า 
รวมถงึคณุภาพของสนิค้า ระยะเวลาการสง่มอบที่ตรงตอ่เวลา เหลา่นีค้ือ หวัใจที่ส าคญัของการด าเนินธุรกิจร่วมกัน ซึง่กลุม่



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 50 

 

 

ลกูค้าโดยสว่นใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทัง้ที่จ าหนา่ยสนิค้าเฉพาะ
ด้านเฟอร์นเิจอร์และของตกแตง่ภายในบ้าน รวมถงึร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ที่จ าหนา่ยสนิค้าหลากหลาย ซึง่ลกูค้าที่ค้าขาย
กบับริษัทล้วนจดัเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัคงมุง่มัน่จะที่ขยายโอกาสทางการขายไปยงักลุม่ลกูค้าในยา่นเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
(AEC) ให้มากกวา่เดิม ซึง่ในรอบปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทสามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลกูค้าให้เติบโตขึน้จากเดิม 
ส าหรับลกูค้าในประเทศฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซยีแล้ว  
 
ภำวะกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 

ปัจจบุนัมลูคา่ตลาดของอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยมมีลูคา่ทัง้สิน้ประมาณ 70,000 ล้านบาท โดยมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึง่เป็นผู้ เลน่ท่ีส าคญัในอตุสาหกรรมอยู ่ 4 ราย ซึง่หากเปรียบเทียบกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของผู้ เลน่
รายส าคญัดงักลา่วเทียบกบับริษัท จะพบวา่ไมใ่ช่กลุม่ลกูค้าเดียวกนักบับริษัท กลา่วคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ด าเนิน
ธุรกิจการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์และจดัสง่สนิค้าเพื่อจ าหนา่ยในรูปแบบร้านค้าปลกีเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่จ าหนา่ยสนิค้า
ภายใต้ตราสนิค้าของตนเองซึง่เป็นการจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะท่ีอีกรายหนึง่เน้น
การผลติสนิค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลมุเกือบทกุประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมกีารจ าหนา่ยสนิค้าผา่นโชว์รูม และ
ลกูค้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ส าหรับผู้ประกอบการอกีรายปัจจบุนัผลติเฟอร์นิเจอร์เพือ่รองรับค าสัง่ซือ้จากผู้ ค้า
ปลกีรายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจงึกลา่วได้วา่ ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไมไ่ด้เป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมี
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่ไมเ่หมือนกนั และหากพิจารณาถึงผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุม่ลกูค้าเป็นร้านค้าปลกี
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) เชน่เดียวกนักบับริษัท ปัจจบุนัมีเพยีง 4 ราย ทีม่ีสนิค้าวางจ าหนา่ยใน Modern Trade แต่
เนื่องจากผู้ผลติทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเลก็ทีม่ีความสามารถในการรับค าสัง่ซือ้จ ากดั และไมม่ี
ผู้ประกอบการรายใดทีม่ียอดขายใกล้เคยีงกบับริษัท นอกจากนีร้ายได้จากการจ าหนา่ยของบริษัทโดยสว่นใหญ่หรือ
ประมาณร้อยละ 60 เป็นการผลติเพื่อจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในตา่งประเทศ ดงันัน้บริษัทจึงพิจารณาคูแ่ขง่ขนัจาก
ตา่งประเทศเป็นส าคญั ซึ่งปัจจบุนับริษัทได้คาดการณ์วา่ นา่จะมีเพียงรายเดยีวที่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคยีงกบั
บริษัท รวมถงึมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายในตา่งประเทศเป็นกลุม่เดยีวกนั คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศ
มาเลเซีย  
 
ภำวะอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 

ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มีการพฒันาและมีอตัราการเตบิโตอยา่งรวดเร็ว ดงันัน้เพื่อให้ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงบริษัทจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาถึงแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว เพือ่ก าหนดเป็นแนวทางและทิศทางการ
พฒันา ปรับปรุง รูปแบบสนิค้า เพื่อให้ทนัตอ่กระแสความนิยมของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป ซึง่ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผล
โดยตรงตอ่การพฒันาทัง้ด้านการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ด้านกระบวนการผลติ และด้านการตลาดที่จะต้องเข้าถึงและ
ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ โดยบริษัทคาดการณ์วา่ แนวโน้มของรูปแบบสนิค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุง จะมีอยู ่3 รูปแบบหลกัคือ  

1. เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นสร้างมลูคา่เพิม่ (Value Added) ซึง่บริษัทจะมีการพฒันาผลติภณัฑ์โดยการจดัหาซือ้ลขิสทิธ์ิ
สนิค้า เพ่ือน ามาใช้ในการพฒันา ปรับปรุงรูปแบบจากเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคยผลติอยูใ่ห้มีมลูคา่เพ่ิมมากขึน้จากลขิสทิธ์ิ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 51 

 

 

ดงักลา่ว ซึง่ที่ผา่นมาในปี 2558 บริษัทได้รับสทิธ์ิในการใช้ลายการ์ตนูของดิสนีย์ในฐานะ Licensee ซึง่ขณะนีย้งั
เป็นเพียงผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์แตเ่พียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสทิธิดงักลา่ว ซึง่ภายหลงัจาก
ได้รับเลอืกในฐานะ Licensee แล้ว รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทสามารถตอ่ยอดการพฒันาไปในรูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีลายการ์ตนูของดสินีย์เข้ามาเสริมและสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ของบริษัทได้ รวมถึงยงั
สามารถสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้เพิ่มขึน้จากเดมิ โดยบริษัทสามารถน าเสนอสนิค้าตอ่กลุม่ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) และการน าเสนอผลติภณัฑ์ผา่นโชว์รูม FINNA HOUSE ซึง่เป็นโชว์รูมของบริษัท ที่
จ าหนา่ยแตเ่พียงเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลติภายใต้ลขิสทิธ์ิของดิสนีย์เทา่นัน้ 

2. เฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ (Multifunction Furniture) ซึง่จากการศกึษาข้อมลูพบวา่ จากแนวโน้มประชากรของ
ประเทศที่เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัวถีิชีวิตคนเมือง ในระดบัชนชัน้กลางที่มคีวามเป็นอยูเ่ร่งรีบ ความ
ต้องการท่ีอยูอ่าศยัจึงต้องการพืน้ที่ขนาดกระทดัรัด ดแูลงา่ย ซึง่จะท าให้ทัง้ในสว่นของคา่ใช้จา่ยในการหาซือ้ที่อยู่
อาศยัและคา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาไมส่งูมากนกัสอดคล้องกบัรายได้ที่หามาได้ ดงันัน้ รูปแบบของ
คอนโดมิเนียม และบ้านพกัอาศยัที่มีพืน้ท่ีจ ากดัจึงตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าประเภทนี ้ ดงันัน้รูปแบบเฟอร์นิเจอร์จงึจะ
เน้นท่ีประโยชน์ใช้สอยที่จะต้องพฒันาให้สามารถปรับเปลีย่นรูปแบบการใช้งาน (Function) ได้หลากหลาย
ส าหรับพืน้ท่ีที่จ ากดั ซึง่บริษัทจะต้องหาแนวทางการพฒันาสนิค้าให้ตอบโจทย์ดงักลา่วได้มากขึน้ 

3. เฟอร์นิเจอร์เพือ่สิง่แวดล้อม (Environmental-Friendly Furniture) จากกระแสการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมที่ทัว่โลกให้
ความส าคญั ดงันัน้แนวทางการคดัเลอืกวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลติ การผลติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและ
การออกแบบสนิค้าที่มีคณุภาพ ใช้งานได้ดีและมีอายกุารใช้งานที่เหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อชว่ยลดปัญหาเร่ืองขยะล้น
โลก เหลา่นีเ้ป็นประเด็นส าคญัอกีอยา่งหนึง่ที่บริษัทจะต้องให้ความส าคญั 

4. เฟอร์นิเจอร์เพือ่สขุภาพ และคณุภาพชีวิต เน้นการผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยรักษาสขุภาพ หรือใช้หลกัการออกแบบที่
เหมาะสมกบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย เช่น เตียงนอนเพื่อสขุภาพ เก้าอีล้ดการปวดหลงั เป็นต้น ซึง่ผลติภณัฑ์
ในกลุม่นีจ้ะสามารถใช้เจาะกลุม่ผู้บริโภคที่ให้ความส าคญักบัสขุภาพและสามารถเข้ากบักระแสสงัคมผู้สูงอายทุี่มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคตได้  

 
2.2.3 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
 
ทางบริษัทได้ตัง้เป้าหมายการเจาะกลุม่ลกูค้ารายใหม ่เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้า โดยวางแผน

ขยายตลาดกลุม่ลกูค้ารายใหมไ่ปยงักลุม่ประเทศก าลงัพฒันาที่มีปริมาณความต้องการผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึน้และมี
แนวโน้มขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) นอกจากนีใ้น
กลุ่มลกูค้าเดิมของบริษัท ทางบริษัทจะเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมกัน เพื่อขยายปริมาณการสัง่ซือ้
สนิค้าในรูปแบบใหม ่ๆ ให้เพิ่มขึน้จากเดิม และในสว่นของการขายสนิค้าภายในประเทศ ทางบริษัทจะเน้นการขยายจ านวน
สาขาของโชว์รูม และการเติบโตไปร่วมกบัจ านวนสาขาของลกูค้าในกลุม่ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง และเป้าหมายในปีตอ่ไป บริษัทจะปรับเปลีย่นกลยทุธ์ทางด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้า
ปลกีรายยอ่ยและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ในพืน้ที่ต่างจงัหวดั ภายใต้ตราสินค้า คอสต้า (Costa) ให้สามารถสร้าง
รายได้จากการขายให้เพิ่มขึน้จากเดิม เนื่องจากบริษัทพิจารณาวา่ โอกาสทางการขายผา่นฐานลกูค้าในกลุม่นีย้งัมีศกัยภาพ
ที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้จากเดิมได้  
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2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ 
 

ในสว่นของการผลติเฟอร์นเิจอร์ของบริษัท ขณะนีบ้ริษัทมีโรงงานท่ีใช้เป็นฐานในการผลติรวม 2 แหง่ ซึง่แบง่
ออกเป็น สว่นของส านกังานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดงันี ้

 
1. ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 37/9 หมูท่ี่ 10 ถนนบ้างบงึ – แกลง ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

โดยในสว่นของโรงงานแหง่นี ้จะประกอบด้วยอาคารท่ีใช้เป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 10 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น  
1. อาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร 
2. โกดงัเก็บสต็อกสนิค้าส าเร็จรูปเพือ่เตรียมสง่มอบ 2 อาคาร 
3. อาคารเตรียมวตัถดุิบ ได้แก่ อาคารโรงปิดผิว และจดัชดุน็อต สกรู (ฟิตติง้) 1 อาคาร 
4. อาคารเก็บสต็อกไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด 1 อาคาร 
5. อาคารแพ็กกิง้สนิค้า 1 อาคาร 
ในสว่นส านกังานใหญ่นี ้จะเดินสายการผลติเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นเิจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเทา่นัน้  

2. สาขาที่ 1 ตัง้อยูเ่ลขที่ 29/1 - 2 หมูท่ี่ 3 ซอยชงโค – ชมุนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
โดยในสว่นของโรงงานแหง่นี ้จะประกอบด้วยอาคารท่ีใช้เป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 7 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น  

1. อาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ 4 อาคาร 
2. โรงเลือ่ย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร 
3. โกดงัเก็บสต็อกสนิค้าส าเร็จรูปเพือ่เตรียมสง่มอบ 1 อาคาร 
4. อาคารผลติกระดาษปิดผิว 1 อาคาร 
ในสว่นของโรงงานแหง่นีจ้ะเดินสายการผลติเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเลือ่ย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป โรง

ผลติและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 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 ตัง้แตเ่วลา 17.00 – 

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

24.00 น. ก่อนหกัชัว่โมงพกัพเิศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็นเวลา 1 ชัว่โมง) 
ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่กีารเปิดด าเนินการผลติตลอด 24 ชัว่โมง 
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ก ำลังกำรผลิตเต็มที่และก ำลงักำรผลิตจริงในปัจจุบัน  
 

ก ำลังกำรผลติ 

ก ำลังกำรผลติ 
ไม้ยำงพำรำแปรรูป

อบแห้ง 
)ลูกบำศก์เมตรต่อปี(  

ก ำลังกำรผลติ
เฟอร์นิเจอร์ 

ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด  
)ลูกบำศก์เมตรต่อปี(  

ก ำลังกำรผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยำงพำรำ  
)ลูกบำศก์เมตรต่อปี(  

ก ำลังกำรผลติ
กระดำษ 

)เมตรต่อปี(  

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

ปัจจบุนั 
(โดยประมาณ) 

7,500 47,000 5,800 14,900,000 

อตัราการใช้ก าลงัการ
ผลิตในปัจจบุนั 
(โดยประมาณ) 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 50 ร้อยละ 74 ร้อยละ 00 

หมำยเหตุ: ในสว่นของก าลงัการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ขณะนีเ้คร่ืองจกัรได้เดินก าลงัเต็มประสิทธิภาพ
และก าลงัแรงงานที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ล้ว 

 
รายละเอียดเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ท่ีใช้ในการผลติ โดยแบง่แยกตามกระบวนการผลติ 

1. การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ประกอบด้วย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต ก ำลังกำรผลิต 
1. โต๊ะเลือ่ยไม้ซงุ โดยเฉลีย่ 900 – 1,000 ควิบกิฟตุ / วนั ส าหรับ

ระยะเวลาการผลติตัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00 น. 
2. ถงัอดัน า้ยาความดนัสงู เพื่อป้องกนัมอด

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 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต 
1. โต๊ะตดัไม้ตามขนาดที่ก าหนดเพือ่เตรียมวตัถดุิบ 
2. เคร่ืองจกัร CNC เพื่อตดั เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดทีก่ าหนดเพื่อเตรียมขึน้รูป โดยใช้

เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และไต้หวนั 
3. เคร่ืองไสไม้ เคร่ืองขดั 
4. อปุกรณ์การพน่ส ี
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ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในช่วงทีผ่่านมา 
หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้ำ 
ปริมำณกำรผลิต 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

โต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table) 9,237 4,581 5,718 

เก้าอีรั้บประทานอาหาร (Dining  Chair) 187,710 154,184 162,676 
ม้านัง่ยาว (Bench) 5,869 2,343 1,164 
เตียง (Bed) 203 - 20 

โต๊ะ (Center) - - 68 
ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch) - 168 382 
รถเข็น (Wagon) 310 400 300 

ชัน้วางของ (Shelf) 3,120 26,911 13,768 
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  - - 1,283 

รวมปริมำณกำรผลิต 206,449 188,587 185,379 

 
3. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ประกอบด้วย 

 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต 

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

เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั 
 
ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ในช่วงทีผ่่านมา 

หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้ำ 
ปริมำณกำรผลิต 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ชัน้วางของเอนกประสงค์  2,454,721 2,494,365 2,513,805 

ตู้ เอนกประสงค์ / ตู้ โชว์  336,895 297,318 339,335 

ตู้ส าหรับใสร่องเท้า  76,273 63,531 78,299 

ตู้ เสือ้ผ้า  34,699 87,699 102,546 

ชัน้วางทีวี (ตวั) 54,824 62,097 126,183 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท างาน  81,465 56,011 34,745 

โต๊ะเคร่ืองแป้ง / เตียง 6,487 1,205 3,624 

รวมปริมำณกำรผลิต 3,045,364 3,062,226 3,198,537 
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4. การผลิตกระดาษปิดผิว ประกอบด้วย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต  ก ำลังกำรผลิต 
1. เคร่ืองจกัรส าหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ 

โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และ
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลติ  

เคร่ืองจกัรสามารถเดินเคร่ืองเพื่อพิมพ์ลายได้ 
24,000,000 เมตรตอ่ปี 

2. เคร่ืองตรวจสอบคณุภาพของกระดาษปิดผิว 
 

ปริมาณการผลิตกระดาษปิดผิว ในช่วงทีผ่่านมา 
หน่วย : เมตร 

ขนำดกระดำษ 
ปริมำณกำรผลิต 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

30 แกรม 11,808,900     14,193,420     15,766,750  

45 แกรม 1,584,400       1,196,400       1,264,810  

60 แกรม 458,000          898,250          483,740  

65 แกรม 389,850  - - 

รวมปริมำณกำรผลิต   14,241,150     16,288,070    17,515,300 

 
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต 
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติสนิค้าของบริษัทมีทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้
 

วัตถุดบิที่ใช้ในกำรผลิต 
สัดส่วนกำรส่ังซือ้เม่ือเทียบกับ
มูลค่ำกำรส่ังซือ้วัตถุดบิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
แหล่งที่มำของวัตถุดบิ 

1.  ไม้ปาร์ตเิคลิบอร์ด 39.82 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

2.  สี 10.88 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

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

12.52 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

4.  กล่อง 7.52 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

5.  ไม้ยางพาราทอ่น 6.96 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

6.  อปุกรณ์อ่ืน ๆ (ได้แก่ โฟม โฟมชีส 
กระดาษทราย และวสัดสุิน้เปลือง) 

5.92 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

7.  กระดาษ 4.23 สัง่ซือ้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

8.  วสัด ุPVC ปิดขอบ 3.49 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

9.  กาว 2.79 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 56 

 

 

วัตถุดบิที่ใช้ในกำรผลิต 
สัดส่วนกำรส่ังซือ้เม่ือเทียบกับ
มูลค่ำกำรส่ังซือ้วัตถุดบิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
แหล่งที่มำของวัตถุดบิ 

10.  ไม้แผ่น/ไม้หน้าโต๊ะ/ไม้วีเนียร์/ไม้อดั
ประสาน 

2.29 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

11. ฟองน า้ 0.23 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

12. หนงัเทียม (พีวีซี) 0.54 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

13. เบาะ 2.82 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 
รวม 100.00   

ที่มำ : ข้อมลูจากบริษัท โดยสดัสว่นค านวณจากที่เกิดขึน้จริงในชว่งปี 2558 

 
ช่วงปี 2558 บริษัทมีสดัส่วนการสัง่ซือ้วตัถุดิบทัง้หมดแบ่งออกเป็นการสัง่ซือ้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

เท่ากับร้อยละ 96.62 : ร้อยละ 3.38 ตามล าดบั ในการสัง่ซือ้วตัถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายในแต่ละราย บริษัท
ไม่ได้มีการจดัท าสญัญาซือ้ขายแต่อย่างใด ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายในแต่ละราย ฝ่ายจัดซือ้จะ
จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบเง่ือนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายปีละ 2 ครัง้ จะจัดท าและทบทวนข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการสัง่ซือ้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในช่วงเดือน
มิถุนายน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการสัง่ซือ้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายการ
กระจายการสัง่ซือ้ และจะลดสดัส่วนการสัง่ซือ้หากพบว่า เร่ิมมีการสั่งซือ้วตัถุดิบกับผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งมาก
เกินไป ในปัจจุบนับริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสัง่ซือ้วตัถุดิบ
ทัง้หมด และบริษัทไม่มีการสัง่ซือ้วตัถุดิบกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งแต่อย่างใด  
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3. ปัจจัยควำมเส่ียง 
 

3.1 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

 
1. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม  

ปัจจุบนัประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบริษัท) ซึ่ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทัง้ 4 ราย ดงักล่าวมีรายได้รวมจากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ต่อปีคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ
กว่า 20,000 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดเฟอร์นิเจอร์รวมที่ประมาณ 35,000 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบ
กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลกูค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ด าเนินธุรกิจใน
รูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และจ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้ ใช้
เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลมุเกือบ
ทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลกูค้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ส าหรับ
ผู้ประกอบการอีกรายปัจจุบนัผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับค าสัง่ซือ้จากผู้ ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจึงกล่าวได้
ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหาก
พิจารณาถึงผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลกูค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกับ
บริษัท ปัจจุบนัมีเพียง 4 รายที่มีสินค้าวางจ าหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับค าสัง่ซือ้จ ากัด และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขาย
ใกล้เคียงกับบริษัท ส าหรับคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท 
รวมถึงมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศ
มาเลเซีย แต่ด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ซือ้ รวมถึงการให้ความส าคญักับคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการ
ผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าตามปริมาณที่ต้องการได้ จึงท าให้ลกูค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ยงั คง
สัง่ซื อ้ส ินค้าก ับบริษัทมายาวนานต่อเนื ่องกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนกัดีถึงจุดแข็งของคู่แข ่งขนัใน
ต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขนัที่ส าคญัคือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความ
ได้เปรียบเร่ืองเน้นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ ผลิตและขายในปริมาณมาก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยใน
กระบวนการผลิต ต้นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สงู ขณะที่เวียดนามจะเน้นการผลิตตามค าสัง่ซือ้เช่นเดียวกัน ต้นทุน
แรงงานต ่า แต่จุดอ่อนคือ ต้องพึ่งพาวตัถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจะสร้างข้อได้เปรียบของบริษัท บริษั ท
ตระหนกัดีถึงการสร้างจุดยืนให้กับสินค้าของบริษัท โดยการเกาะติดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงการปรับตวัไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้าที่รองรับกับความต้องการดงักล่าว และหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า (Value Added) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขนักับความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้  
 

2. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรายใหมแ่ละการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศในงวดบญัชีปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 38.67 และร้อยละ 61.33 ของรายได้จากการขาย และงวด
บญัชีปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.96 และร้อยละ 59.04 ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั  
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จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นได้วา่ บริษัทเร่ิมมีสดัสว่นของรายได้จากการจ าหนา่ยภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ทกุ
ปี ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากบริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยภายในประเทศเติบโตขึน้คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 16.87 ทัง้นี ้
หากพิจารณาที่ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะพบว่า อตัราการเติบโตดงักลา่วมาจากการผลิตและจ าหน่ายโดยใช้ตราสินค้ า
ของบริษัทคิดเป็นสดัสว่นที่เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 5.23 รองลงมาคือ การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางโชว์รูม ELEGA ของบริษัท
เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.07 ในขณะทีส่ว่นของการจ าหนา่ยสนิค้าผ่านร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เติบโต
กวา่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 57.19 ซึง่คาดการณ์วา่ เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศที่มีการ
หนัมาซือ้ที่อยูอ่าศยัแนวสงูหรือคอนโดมิเนียมในเมืองเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการมีค่านิยมของผู้ ใช้
เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่เร่ิมมีมุมมองต่อเฟอร์นิเจอร์ในที่พักอาศยัหรือสถานที่ท างานเป็นสินค้าแฟชั่นมากขึน้ จึงท าให้
ปริมาณความต้องการซือ้เฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ดงัจะเห็นได้จากการเปิดสาขาของผู้ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในประเทศที่ในปี 2557 และแนวโน้มการขยายสาขาในปี 2558 ยงัคงมีการเปิดตวัสาขาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งอาจท าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีเงินทุนเพียงพอ สนใจที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึน้ 
นอกจากนี ้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึน้แล้วในต้นปี 2559 ซึ่งในกลุ่มอาเซียนผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่ส าคญัของไทย แต่หากพิจารณาแล้วในสว่นการ
แข่งขันในตลาดอาเซียนนัน้อาจไม่รุนแรงมากนัก เพราะแต่ละประเทศก็จะเน้นในสินค้าที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง อาทิ 
ประเทศอินโดนีเซียจะเดน่เร่ืองเฟอร์นิเจอร์ภายนอกบ้าน มาเลเซียมีความเช่ียวชาญเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติในปริมาณมากมี
ราคาถูก ฟิลิปปินส์จะเด่นในเร่ืองออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิตน้อย เวียดนามมีการผลิตใกล้เคียงกบัไทยมากที่สดุแต่ก็มี
จดุออ่นในเร่ืองวตัถดุิบที่ต้องน าเข้าเกือบทัง้หมด ดงันัน้จากที่กลา่วมา บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึน้หากเกิดปัญหาการแข่งขนัด้านราคา โดยมีนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การใช้
นโยบายการบริหารจดัการต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการขยายฐานลกูค้า
ไปยงัลกูค้ารายใหมท่ัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากขึน้ รวมถึงมีแผนท่ีจะพฒันาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยเน้นการแข่งขนัด้านคณุภาพสินค้าและการก าหนดราคาที่
สามารถแขง่ขนัได้เป็นส าคญั นอกจากนี ้ด้วยความได้เปรียบจากการบริหารต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทสามารถ
ก าหนดราคาที่แข่งขนัได้ และด้วยคณุภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า 
จึงท าให้บริษัทมัน่ใจวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่วค่อนข้างน้อย ทัง้นีห้ากพิจารณาสดัสว่นด้านต้นทนุขาย 
เปรียบเทียบระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 จะพบวา่ มีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 73.38 และร้อยละ 73.59 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้
เห็นวา่ บริษัทยงัสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงนโยบายที่จะลดสดัสว่น
ต้นทนุขายให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป  
 

3. ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น   
 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าไปยงัลกูค้าต่างประเทศ โดยก าหนดเง่ือนไขการช าระค่าสินค้าเป็นสกุลดอลลา่ร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 
61.33 และร้อยละ 59.04 ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทมีการน าเข้าวตัถดุิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิว
จากต่างประเทศและการสัง่ซือ้เฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่ายภายในโชว์รูม โดยในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 
บริษัทมีสดัส่วนการสัง่ซือ้วตัถุดิบดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 3.97 และร้อยละ 3.38 ของมูลค่าการสัง่ซือ้วตัถุดิบรวม ดงันัน้ 
บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษัทได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 
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ธันวาคม 2558 บริษัทมีวงเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.029 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทจ านวนรวมประมาณ 1.05 ล้านบาท  
เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ในระดบัหนึง่ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายใน
การใช้วงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าให้เพียงพอกบัระดบัมลูคา่ที่คิดวา่เพียงพอในการป้องกนัความเสีย่งโดยจะ
ไมม่ีการเปิดวงเงินซือ้ขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นแตอ่ยา่งใด  
 

4. ความเสีย่งจากการไมม่ีสญัญารับซือ้สนิค้าในระยะยาว 
บริษัทผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปผา่นรูปแบบการจ าหนา่ยหลกั 2 แบบคือ  
แบบที่ 1 การผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to Order) ซึ่งโดยเกือบทัง้หมดจะเป็นการ

ผลิตและจ าหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบัญชีปี 2558 บริษัทจ าหน่ายสินค้าใน
ลกัษณะผลิตตามค าสัง่ซือ้เท่ากบั 690.41 ล้านบาท และ 784.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.67 และร้อยละ 62.81 
ของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั 

แบบที่ 2 การผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท เป็นการผลิตและจ าหน่ายให้กบักลุม่ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ ตราสินค้า “Leaf” ส าหรับจ าหน่ายใน Home Pro ตราสินค้า “Fur Direct” ส าหรับ
จ าหนา่ยใน Big C ตราสนิค้า “a7” ส าหรับจ าหน่ายใน Mega Home ตราสินค้า “HASTA” ส าหรับจ าหน่ายในไทวสัด ุตรา
สนิค้า “My Fur” ส าหรับจ าหนา่ยในด ูโฮม ส าหรับการผลติและจ าหนา่ยให้กบั TESCO LOTUS จะเป็นการผลติโดยใช้ตรา
สนิค้า TESCO LOTUS โดยในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 บริษัทผลติและจ าหนา่ยสนิค้าโดยใช้ตราสนิค้าของ
บริษัทตามที่กลา่วข้างต้นเท่ากับ 338.66 ล้านบาท และ 356.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.76 และร้อยละ 28.52 
ของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั ทัง้นีจ้ะพิจารณาได้วา่ เมื่อเปรียบเทียบมลูคา่การจ าหนา่ยสนิค้าภายใต้
ตราสนิค้าของบริษัท จะมีอตัราการเติบโตที่ไมส่งูมาก ทัง้นีส้าเหตเุกิดจากในรอบปี 2557 บริษัทมีการผลิตและจดัสง่สินค้า
ให้กบั TESCO LOTUS โดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท ในขณะท่ีปี 2558 การผลติและจ าหนา่ยให้กบั TESCO LOTUS จะเป็น
การผลติโดยใช้ตราสินค้า TESCO LOTUS ดงันัน้จึงสง่ผลให้การจดักลุม่สินค้าโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท จะไม่รวมยอด
จ าหนา่ยที่จดัสง่ให้กบั TESCO LOTUS แตย่อดจ าหนา่ยสว่นนีจ้ะไปรวมอยูใ่นสว่นของการผลติและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้
ของลกูค้า 

ซึง่การจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบการผลิตตามค าสัง่ซือ้และแบบที่ใช้ตราสินค้าของบริษัท ถือเป็นรูปแบบการ
จ าหน่ายหลกัของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับแผนการสัง่ซือ้จากลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศทกุปี โดยทัง้ลกูค้าใน
ประเทศและต่างประเทศจะไม่มีการท าสญัญาซือ้สินค้าในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความไม่
แน่นอนของปริมาณค าสัง่ซือ้ของลกูค้าเนื่องจากไม่มีการท าสญัญาซือ้สินค้าในระยะยาว กลา่วคือลกูค้าอาจลดปริมาณ
ค าสัง่ซือ้ หรือไม่สัง่ซือ้สินค้าในอนาคตได้ ซึ่งเหตกุารณ์ดงักลา่ว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผล
ก าไรของกิจการ แตอ่ยา่งไรก็ตามเนื่องจากสนิค้าของบริษัทมีคณุภาพในการผลติ รวมถึงการก าหนดราคาที่เหมาะสม และ
การสง่มอบสินค้าที่ตรงตามก าหนดเวลา จึงท าให้ลกูค้ากลุม่ Made to Order และกลุม่ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern 
Trade) ของบริษัททัง้หมด ยงัคงมียอดสัง่ซือ้สนิค้ากบับริษัทอยา่งตอ่เนื่อง  
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3.2  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิต 
 

1. ความเสีย่งเก่ียวกบัวตัถดุิบ 

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบ  
ในงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็นร้อย

ละ 39.34 และร้อยละ 39.82 ของยอดสัง่ซือ้วตัถดุิบรวม ซึง่มีสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนัในระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทไม่มี
การท าสญัญาซือ้ขายกบัผู้จ าหน่ายวตัถดุิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการจดัหา
วตัถดุิบหากผู้จดัจ าหนา่ยไมส่ามารถจ าหนา่ยวตัถดุิบให้กบับริษัทได้อยา่งเพียงพอ หรืองดการจ าหนา่ยวตัถดุิบให้กบับริษัท 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสีย่งดงักลา่ว และได้มีการป้องกนัความเสี่ยงจากการจดัหาวตัถดุิบ โดย
ได้สัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จ าหนา่ยรายใหญ่ที่มีศกัยภาพด้านการผลติรวม 7 ราย ควบคูไ่ปกบัการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้
จ าหนา่ยวตัถดุิบมายาวนานตอ่เนื่อง ซึง่จ านวนผู้จ าหนา่ยวัตถดุิบกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้จ าหน่ายวตัถดุิบหลกั มีการ
ขายวตัถดุิบให้กบับริษัทมาเป็นเวลานานมากกวา่ 8 ปีขึน้ไป 

  

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 
วตัถดุิบหลกัในการผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา โดยในช่วง

ปี 2558 ที่ผ่านมา ราคาวตัถดุิบหลกัทัง้สองประเภทดงักลา่วไม่มีการแกว่งตวัที่สง่ผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทนุการผลิต
ของบริษัทแตอ่ยา่งใด และจดัวา่เป็นปีที่ราคาวตัถดุิบดงักลา่วมีเสถียรภาพ  

ในสว่นของไม้ยางพารานัน้ ปัจจุบนัในประเทศไทยมีพืน้ที่ปลกูไม้ยางพาราทัง้ประเทศอยู่ที่ปริมาณ 
22 ล้านไร้ ในขณะมีปริมาณการตดัโค่นไม้ยางพาราจะอยู่ที่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึ่งการปลกูไม้ยางพาราของ
เกษตรกรผู้ปลกู มีวตัถปุระสงค์เพื่อกรีดน า้ยางไปท ายางแผ่นเพื่อจ าหน่าย ซึ่งต้นยางถือเป็นผลพลอยได้จากการปลกูยาง 
เนื่องจากเมื่อต้นยางมีอายมุากขึน้ น า้ยางจะลดลง จึงตดัโค่นไม้ยางมาจ าหน่าย ซึ่งภายหลงัการปิดป่าท าให้ไม้ยางพารา
เป็นหนึ่งในไม้ที่ได้รับความสนใจมากขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่าย ดงันัน้ หากมีปริมาณความ
ต้องการไม้ยางพารามากขึน้ ย่อมสง่ผลกระทบต่อต้นทนุไม้ยางอนัจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการได้ อยา่งไรก็ตามราคาจะเห็นได้วา่ ตัง้แตช่่วงปี 2557 ราคาไม้ยางพาราเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้ 

ทัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้วในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบหลกัทัง้สองประเภทดังกล่าว 
บริษัทจะมีการติดตามความเคลือ่นไหว การเปลีย่นแปลงขึน้ลงของราคาอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้ทนัตอ่สถานการณ์และสามารถ
ป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบหลกัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 
 

2. ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน  
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และกระดาษปิดผิว ซึ่งแรงงานด้านการผลิตถือเป็นสว่น

ส าคญั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 1,061 คน แบ่งเป็นพนกังานประจ าจ านวน 212 คน 
และลกูจ้างรายวนัจ านวน 849 คน ซึง่ประมาณร้อยละ 80.00 ของจ านวนลกูจ้างรายวนัทัง้หมดอยู่ในฝ่ายโรงงาน/ผลิต ซึ่ง
การมีแรงงานเป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ โดยใน
ระหวา่งปี คนงานมีการเปลีย่นงานรวมทัง้บริษัทมีการขยายกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา จึงอาจเกิดการหมนุเวียนของ
แรงงานเพิ่มขึน้/ลดลง จนอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตได้ในบางช่วง ซึ่งบริษัทตระหนกัถึงประเด็นความ
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เสี่ยงดงักล่าว และก าหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยงัไม่เคยประสบกับ
ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ด้วยการน าเข้าเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีทนัสมัย 
เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมตัิ (Automatic System) มากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึง่ 
 
3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

1. ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกั 
บริษัทเร่ิมด าเนินธุรกิจจากการก่อตัง้โดยนายวัลลภ สุขสวสัดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองผ่านการ

บริหารอย่างมืออาชีพของกลุ่มผู้บริหารในครอบครัวสขุสวสัดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี 
ผู้บริหารหลกัของบริษัทได้สร้างความนา่เช่ือถือให้กบักิจการ และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศมา
โดยตอ่เนื่อง ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกัของบริษัทในด้านการบริหารงาน ซึง่หากมีการ
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. ความเสีย่งจากการมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 50 
บริษัทมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุม่สขุสวสัดิ์ ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 64.42 

ของทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ซึ่งการถือหุ้นในสดัสว่นดงักลา่ว อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้รับความเสี่ยง
จากการท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน รวมถึงควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ เกินกว่า
กึ่งหนึง่ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในวาระท่ีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษัททกุท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นที่รู้จกัและยอมรับในสงัคม โดยกรรมการตรวจสอบ
หนึง่ทา่นเข้าด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารจดัการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัท
ยงัค านึงถึงการให้ความส าคญักับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เคร่งครัด ดงันัน้ ด้วยโครงสร้างที่มีการตรวจสอบและถ่วงดลุดงักลา่ว บริษัทจึงมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นทกุท่าน รวมถึงผู้มีสว่นได้
เสียกับบริษัท จะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั นอกจากนีใ้นรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีแผน
เสนอการแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งจะท าให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีอตัราส่วนกรรมการ
อิสระ ต่อกรรมการบริษัท อยู่ที่ 4 ท่าน จากโครงสร้างกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ทัง้นีเ้พื่อการตรวจสอบและถ่วงดลุให้การ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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หน้าที่ 1.0 - 62 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

ประเภท
ทรัพย์สิน 

ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผูกพัน 
มูลค่ำสุทธิ  

ณ 31 ธันวำคม 2558 
(ล้ำนบำท) 

กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

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 - 1.89 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  
 

103.11 ใช้เป็นอาคารส านกังาน โรงงาน โชว์
รูม และคลงัสินค้า 

4. ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 34.22 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 

5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน เป็นเจ้าของ / 
บางส่วนเป็น

ทรัพย์สินภายใต้
สญัญาเช่าซือ้ 

เคร่ืองจกัรบางส่วนเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน 

97.64 เพ่ือใช้ในโรงงาน 

6. ระบบไฟฟ้า เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 0.39 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 
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 หน้าที่ 1.0 - 63  

ประเภท
ทรัพย์สิน 

ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผูกพัน 
มูลค่ำสุทธิ  

ณ 31 ธันวำคม 2558 
(ล้ำนบำท) 

กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

7. เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน  เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 5.62 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 

8. ยานพาหนะ ทรัพย์สินภายใต้
สญัญาเช่าซือ้ 

- ไม่มี - 19.90 เพ่ือใช้ในการตดิตอ่และการขนส่ง 

9. งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งตดิตัง้  - ไม่มี - 1.06 เพ่ือใช้ในโรงงาน 

รวม 360.46  
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หน้าที่ 1.0 - 64 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 2.95 ล้านบาท โดยรายการดงักลา่วคือ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สัญญำที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการกบัผู้ ให้เช่า 2 ราย เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โชว์รูม
ส าหรับจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทภายใต้ตราสนิค้า “ELEGA” ดงันี ้
 

ผู้ให้เช่ำพืน้ที่ ที่ตัง้ / พืน้ที่เช่ำ ระยะเวลำเช่ำ กำรต่ออำยุสัญญำ 
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 
: ตัง้แตว่นัที่ 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. 56 ถึงวนัที่ 
31 ม.ค. 59  

3) Index Living Mall 
 สาขาเพชรเกษม  

: พืน้ที่ 182.58 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แต่วันที่  18 ก.พ. 58 ถึง
วนัที่ 17 ก.พ. 61  

4) Index Living Mall 
 สาขาบางใหญ่   

: พืน้ที่ 132.20 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แต่วันที่ 15 เม.ย. 56 ถึง
วนัที่ 14 เม.ย. 59  

5) Index Living Mall 
 สาขารัตนาธิเบศร์   

: พืน้ที่ 108.00 ตร.ม. 

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

6) Index Living Mall 
 สาขาชลบรีุ  

: พืน้ที่ 148.00 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แตว่นัที่ 1 ก.ค. 57 ถึงวนัที่ 
30 มิ.ย. 60 

7) Index Living Mall 
 สาขาพทัยา 

: พืน้ที่ 87.00 ตร.ม. 

: 3 ปี 
: ตัง้แต่วันที่  18 ก.ค. 57 ถึง
วนัที่ 17 ก.ค. 60  

8) Index Living Mall 
 สาขาเชียงใหม ่

: พืน้ที่ 113.00 ตร.ม. 

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

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

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

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

: 3 ปี  
: ตัง้แต่วันที่  25 พ.ค. 58 ถึง
วนัที่ 24 พ.ค. 61 
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ผู้ให้เช่ำพืน้ที่ ที่ตัง้ / พืน้ที่เช่ำ ระยะเวลำเช่ำ กำรต่ออำยุสัญญำ 

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 
 สาขาสพุรรณบรีุ 

: พืน้ที่ 105.00 ตร.ม. 

: 1 ปี  
: ตัง้แต่วนัที่ 16 ก.ค. 58 ถึง
วนัที่ 15 ก.ค. 59 

 
นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่  
1. บริษัท วีวี -เดคคอร์ จ ากดั โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจ านวนทัง้หมด  9,950 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 99.50 ของทนุจดทะเบียน มีมลูคา่เงินลงทนุด้วยวิธีราคาทนุ รวมทัง้สิน้ 995,000 บาท  
2. เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซี

เอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด  )ECF Holdings  (ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้ นในบริษัทอื่น   )Holding 
Company (โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  51.00 โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท  )หนึ่งล้าน
บาทถ้วน (โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น )หนึง่ห มื่นหุ้น  (มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  100.00 

บาท )หนึง่ร้อยบาท (โดยมีหลกัการและเหตผุลในการจดัตัง้บริษัทยอ่ย ECF Holdings คือ เพื่อใช้  ECF 
Holdings เป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่ง

เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท  อาทิเช่น ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน หรือธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมี
เพิ่มเติมในอนาคต 

นอกจากนี ้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทร่วม 4 แห่ง ขึน้เป็นที่เรียบร้อย 
ประกอบด้วย บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั บริษัท เซฟ เอน
เนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั โดยบริษัทย่อย หรือ ECFH เป็นผู้ เข้าลงทนุ
และถือหุ้นในแตล่ะบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดในแตล่ะบริษัท
ตามล าดบั โดยบริษัทร่วมทัง้ 4 แหง่ จะใช้เตรียมการประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล หากภายหลงัสามารถชนะ
การเข้าร่วมประมลูเพื่อให้ได้มาซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัหนว่ยงานภาครัฐได้ส าเร็จเป็นท่ีเรียบร้อย 

 
ซึ่งในการพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้โครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทจะให้

ความส าคญักบัการพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส าคญั โดย
ค านงึถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสีย่ง และสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทอยา่งรอบคอบ ซึ่งการลงทนุดงักลา่ว
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจอนมุตัิที่ก าหนดไว้ และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคมุผ่านการสง่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็น
กรรมการ เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
 
ปัจจบุนับริษัทไมม่ข้ีอพิพาททางด้านกฎหมายหรือคดีทีอ่าจจะมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ยที่มจี านวนสงูกวา่ร้อยละ 5.00 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

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 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่าย  เฟอร์นิ เจอร์ไม้ปา ร์ติ เคิลบอร์ด 

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

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 หมูท่ี่ 3 ซอยชงโค – ชมุนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอ

วงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง โดยส านกังานแห่งนีใ้ช้เป็นโรงงานผลิต
และประกอบเฟอร์นิ เจอร์ อีกแห่งหนึ่งของบริษัท รวมถึง
สายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและ
อบแห้ง  และผลิตกระดาษปิดผิวส าหรับใช้ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ 

สาขาที่ 2 : เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดั
ปทุมธานี โดยส านักงานแห่งนีใ้ช้เป็นส่วนของฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป และโกดงัเก็บสินค้า นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีส านกังานสาขาที่
จดทะเบียน ส าหรับใช้เป็นโชว์รูมส าหรับจัดแสดงและจ าหน่าย
สนิค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 รวมทัง้สิน้อีก 13 แหง่ 

โทรศพัท์ : +66 38-886-372-4  
โทรสาร : +66 38-678-220 
Home Page : www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com   
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 137,547,650 บาท (หนึง่ร้อยสามสบิเจ็ดล้านห้าแสนสีห่มื่นเจ็ด

พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  จากทุนจดทะเบียนทัง้หมด 
195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยใน

http://www.ecf-furniture.com/
http://www.elegathai.com/
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ส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรียกช าระส่วนที่เหลือเป็นการ
จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดง
สทิธิ ครัง้ที่ 1 (ECF-W1) 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
 
บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
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 : นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 
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 

 

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

สารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 

โทรศพัท์ : +662-279-3141  
 : +662-616-6384 
 

ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 
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 
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ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

1.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จ านวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว
เทา่กบั 137,547,650 บาท (หนึง่ร้อยสามสบิเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพนัหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 550,190,600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

 
1.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด 2,287 ราย โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 
 

ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลกำรถอืหุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2558 

จ ำนวนหุ้น  ร้อยละของทุน
ช ำระแล้ว (หุ้น) 

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ 354,414,700 64.4167% 

1.1 นายวลัลภ  สขุสวสัด์ิ 80,032,000 14.5462% 

1.2 นางวราภรณ์  สขุสวสัด์ิ 13,991,600 2.5430% 

1.3 นายชาลี  สขุสวสัด์ิ 79,990,800 14.5387% 

1.4 นายอารกัษ์  สขุสวสัด์ิ 79,990,800 14.5387% 

1.5 นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัด์ิ 79,990,800 14.5387% 

1.6 นายธ ารงค์  สขุสวสัด์ิ 20,415,900 3.7107% 

1.7 นางสภุคั  สขุสวสัด์ิ 400 0.0001% 

1.8 นายสิทธิโชค  ชินนรุตัน์ 400 0.0001% 

1.9 ด.ช.วรรธนะ  สขุสวสัด์ิ 400 0.0001% 

1.10 ด.ญ.วริศรา  สขุสวสัด์ิ 400 0.0001% 

1.11 ด.ญ.สพิุชญา  สขุสวสัด์ิ 400 0.0001% 

1.12 ด.ช.พีรวฒิุ  สขุสวสัด์ิ 400 0.0001% 

1.13 ด.ช.นพรุจ  สขุสวสัด์ิ 400 0.0001% 

2. กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยำสนธิ 13,355,300 2.4274% 

2.1 นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ 7,614,000 1.3839% 
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ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลกำรถอืหุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2558 

จ ำนวนหุ้น  ร้อยละของทุน
ช ำระแล้ว (หุ้น) 

2.2 นางขนัทอง อดุมมหนัติสขุ 2,700,000 0.4907% 

2.3 นายพิศิษฐ์ ปัทมสตัยาสนธิ 1,500,000 0.2726% 

2.4 นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ 800,000 0.1454% 

2.5 นายเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ 741,300 0.1347% 

3. กลุ่มครอบครัววิริยำทรพนัธ์ุ 8,799,100 1.5993% 

3.1 นางวาสนา วิริยาทรพนัธุ์ 7,295,900 1.3261% 

3.2 นายวิทยา วิริยาทรพนัธุ์ 1,503,200 0.2732% 

4. บริษัท ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 6,132,600 1.1146% 

5. นำงสำวจินตนำ แซ่ห่ำน 4,886,000 0.8881% 

6. กองทุนเปิดโซลำริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2 4,520,200 0.8216% 

7. นำยจิรัฏฐ์  รัตนพิศำลกุล 4,085,400 0.7425% 

8. กลุ่มครอบครัวฉันท์เรืองวณิชย์ 3,224,600 0.5861% 

8.1 นางมยัยารตัน์ ฉนัท์เรืองวณิชย์ 2,451,498 0.4456% 

8.2 นายสาธร ฉนัท์เรืองวณิชย์ 665,937 0.1210% 

8.3 นายชยาธร ฉนัท์เรืองวณิชย์ 107,165 0.0195% 

9. นำยคนึงนิจ  จินดำ 3,006,100 0.5464% 

10. นำยกิจจำ  หอรักษำ 2,950,000 0.5362% 

11. ผู้ถอืหุ้นรำยย่อยอื่น ๆ (2,258 รำย) 144,816,600 26.3212% 

รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 550,190,600 100.0000% 

ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว :  ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นต่างด้าว 2 ราย ถือหุ้นรวมกนั 671,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
0.122 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

หมำยเหตุ : บริษัทมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ  11 ว่า “หุ้นของ
บริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตคุนตา่งด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว” 

 
1.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

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
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ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จะต้องถกูน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

2. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

2.1 คณะกรรมกำรบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 
1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการ  
4. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
5. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
6. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ เป็นเลขานกุารบริษัท และนางสาวพชนนั สงิห์ภู ่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท :  นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ นายชาล ีสขุสวสัดิ์ 

นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการสองคน
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ : ไมม่ี 
ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ  เป็นผู้มีความรู้ และความ

เช่ียวชาญในด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภณัฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ซึ่งเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจด้านการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท  

ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 
 

ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท 
(ที่มคีวำมเข้มกว่ำข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนักงำน กลต. และตลำดหลกัทรัพย์) 

 

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

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

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน  

 ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน     ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 
1. ด าเนินการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้

ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบักรรมการผู้จดัการ  
2. มีบทบาทในการควบคมุการประชมุให้ด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะทา่นแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ  
3. สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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4. มีหน้าที่ก ากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและ
สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แตไ่มม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัท 

5. ดแูล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ให้บรรลตุาม 
วตัถปุระสงค์หรือกฎบตัรที่ก าหนดไว้  

6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สอง 
ฝ่ายเทา่กนั 

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

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

ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
นอกจากนัน้ในกรณีต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

 การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น หนึง่ในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึง่ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 6  

ทัง้นีค้ณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเช่ียวชาญด้าน บญัชี การเงิน 
การปกครอง การผลติ การตลาด เป็นต้น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวพิมร าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมำยเหตุ : กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินคือ รศ.ดร.

มนตรี โสคติยำนุรักษ์ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล  และพิจารณาความเป็นอสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้  โยกย้าย  เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกด้วย 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 7  

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัท  
 ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

 
คณะกรรมกำรบริหำร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร  
3. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

1. มีอ านาจสัง่การ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด าเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหรือก าหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
5. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ

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

ประการอื่นซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิแล้ว 
7. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ทรัพย์สนิ หรือการช าระราคาใด ๆ อนัสบืเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

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

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

9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการกู้ยืมเงิน เบิกเ งิน
เกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคลหรือสถาบนัการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย
มีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 8  

10. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
11. ด าเนินการเร่ืองอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราวไป 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้นนัน้ 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 

 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสีย่งที่คณะกรรมการการบริษัทก าหนดการประเมินผลความเสีย่ง แนว
ทางการป้องกนัและตรวจสอบความเสีย่งอยา่งมีระบบในธุรกิจอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กร

จะเกิดความเสยีหายให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยมุง่เน้นให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสีย่งขึน้ในองค์กร 
2. ให้ค าแนะน าและให้การสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง ระดบัความ

เสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 

3. กลัน่กรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งได้รับการตอบสนองอยา่ง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

4. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ 
1. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม ่ หรือสรรหากรรมการผู้จดัการ โดยให้มกีาร

ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ  

2. จดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของกิจการให้แก่
คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

3. จดัท าแผนการพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู )Succession plan) เพื่อเตรียมพร้อมบคุคลที่มี
ศกัยภาพให้สามารถสบืทอดต าแหนง่งานในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดบัสงูเกษียณอาย ุ ลาออก 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ  / กรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ทัง้นีเ้พื่อให้รูปแบบและ
หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม โดยด าเนินการ ดงันี ้

1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
1.2 พิจารณาข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัทฯ 
1.3 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวงั ให้มคีวามเป็นธรรม

และเป็นการตอบแทนบคุคลที่ชว่ยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลส าเร็จ 
1.4 ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสดัสว่นการจ่าย

คา่ตอบแทนของแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม 
1.5 พิจารณาให้การจา่ยคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หนว่ยงานทางการก าหนดหรือข้อแนะน าที่

เก่ียวข้อง 
2. ประเมินผลกรรมการผู้จดัการและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
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ผู้บริหำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ) 
2. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นางสภุคั สขุสวสัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (สว่นสาขา) 
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 
หมำยเหตุ : - รำยละเอียดของกรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล (56-1) 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร   

1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอ านาจให้
ผู้บริหารหรือบคุคลอื่นใด ด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท 

2. เป็นผู้ ก าหนดและก ากับดูแลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารก าหนด 

3. ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
4. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานท่ีได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอ านาจในการอนมุตัิ

หรือยกเลิกการซือ้ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการช าระราคาหรือ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผัง อ านาจอนุมัติที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

5. มีอ านาจในการอนุมตัิการซือ้ทรัพย์สิน หรือการช าระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัทตามสญัญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมตัิที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

6. เป็นผู้พิจารณาเร่ือง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามล าดบัของความส าคญั 

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

8. มีอ านาจด าเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความ
สะดวกในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั 

9. ขออนุมัติการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ า เป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท 

10. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึง่ระเบียบวินยัภายในองค์กร 

11. น าเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  
12. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 
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13. ก ากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการดังกล่าวข้ างต้นนัน้ กรรมการ
ผู้จัดการจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้ง
กับบริษัท ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
 

กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัตวิงเงนิ 
 

เร่ือง คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำร

ผู้จัดกำร 
1.  ก า ร อ นุ มั ติ เ พิ่ ม เ ติ ม

งบประมาณรายจ่าย
ล ง ทุ นป ร ะ จ า ปี ท่ี อ ยู่
นอกเหนืองบประมาณ 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
งบประมาณรวม 

ไม่เกิน 500,000 บาทตอ่
รายการ/โครงการ 

- - 

2. อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ห า
สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร ต า ม
งบประมาณรายจ่าย 

ไม่เกิน 30,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท - - 

3. อนุมัติการซือ้ เ พ่ือการ
ซอ่มบ ารุง 

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 3,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 

4. อนุมัติการซื อ้อุปกรณ์
และวสัดสุ านกังาน  

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 

5. อนุมตัิการขายสินทรัพย์
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท - - 

6. อนุมตัิการขายสินทรัพย์
ยกเว้นอสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท - - 

7. อนุมัติ การขอ รับการ
สนบัสนนุวงเงินสินเช่ือ 

ไม่เกิน 100,000,000 บาท - - - 

หมายเหต ุ: กรณีเกินอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร จะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
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แผนภำพโครงสร้ำงภำยในบริษัท (Organization Chart) 
 

 
 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ผูต้รวจสอบภายใน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการ (ส่วนสาขา) 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
(ส านกังานใหญ่) 

ผูอ้ านวยการฝา่ย
โรงงานส านกังานใหญ่ 

ผูอ้ านวยการฝา่ย
โรงงาน สาขา 1 

ผูอ้ านวยการฝา่ย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝา่ยขาย
และการตลาด 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมบ้อรด์ 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมย้าง 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
กระดาษ 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยบคุคล 

ผูจ้ดัการฝา่ย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการ 
ฝา่ยจดัซือ้ 

ผูจ้ดัการฝา่ย
ขายและตลาด
ต่างประเทศ 

 

ผูจ้ดัการฝา่ย 
ขายและตลาด 
ในประเทศ 

 

ผูจ้ดัการฝา่ย
ขายและตลาด 
ฝา่ยกระดาษ 

 

ส่วนงาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ส่วนงาน
คลงัสนิคา้/สโตร ์

 

ส่วนงานจดัส่ง/
ส่งออก 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
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2.2 เลขำนุกำรบริษัท 
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 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 
กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. เป็นบคุคลผู้ประสานงาน (Contact person) กบัหนว่ยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

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 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
ก) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) คา่ตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 25,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการ 15,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอ่ทา่นตอ่เดือน 
2) คา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ : จ านวน 5,000 บาทตอ่

ทา่นตอ่ครัง้ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) คา่ตอบแทนพิเศษหรือโบนสั : พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
 ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไมเ่กิน 3,500,000 บาท  

หมายเหต ุ:  เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษัทได้ก าหนดนโยบายใน
การควบคมุการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ โบนัส ที่ได้
ระบไุว้ข้างต้น และตามอ านาจอนมุตัิที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมลูค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคน
ต่อปี จะต้องน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตสุมผลของการจา่ยสวสัดิการเพิ่มเติมดงักลา่ว  

 
จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ (ปี 2556 – 2558) มีรายละเอียด ดงันี ้ 
คณะกรรมกำรบริษัท 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2557 ปี 2558 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ 6 6 8 8 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 6 6 8 8 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 6 5 8 7 

4. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 6 6 8 8 

5. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ์ 6 6 8 8 

6. นางวราภรณ์  สขุสวสัดิ์ 6 6 8 8 

7. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 6 6 8 8 

8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์ 6 6 8 8 
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หมายเหต ุ: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2555 เม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 2555 มีมติแต่งตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มรวมจ านวน 
3 ท่าน ได้แก่  พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รศ.ดร.
มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2557 ปี 2558 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ 4 4 4 4 

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

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 4 3 4 3 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

     

รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2557 ปี 2558 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

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

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 2 2 2 2 

3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 2 2 2 2 

 
คณะกรรมกำรสรรหำ 

     

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2558 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

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

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2558 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 1 1 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 1 1 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์ 1 1 

 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ส าหรับปี 2557 และ ปี 2558 มีรายละเอียด ดงันี ้

 
คณะกรรมกำรบริษัท 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2557 ปี 2558 

เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์    240,000     30,000  100,000  370,000  480,000 65,000 120,000 665,000 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์    120,000     30,000   50,000  200,000  420,000 80,000 120,000 620,000 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ    120,000     25,000   50,000  195,000  360,000 70,000 60,000 490,000 

4. นายชาลี  สขุสวสัดิ ์    120,000     30,000   50,000  200,000  180,000 65,000 60,000 305,000 

5. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ ์    120,000     30,000   50,000       200,000  180,000 45,000 60,000 285,000 

6. นางวราภรณ์  สขุสวสัดิ ์    120,000     30,000   50,000       200,000  180,000 45,000 60,000 285,000 

7. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์    120,000     30,000  100,000       250,000  180,000 65,000 60,000 305,000 

8. น.ส.ทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์    120,000     30,000   50,000       200,000  180,000 45,000 60,000 285,000 

รวม 1,080,000   235,000  500,000    1,815,000  2,160,000 480,000 600,000 3,240,000 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
       

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2557 ปี 2558 

เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย์ 120,000 20,000 ไม่มี 140,000 240,000 20,000 ไม่มี 260,000 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 180,000 20,000 ไม่มี 200,000 180,000 20,000 ไม่มี 200,000 

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ 120,000 15,000 ไม่มี 135,000 180,000 15,000 ไม่มี 195,000 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 

 
คณะกรรมกำรสรรหำ 
 

 
รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2558 
ค่ำเบีย้ประชุม 

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 5,000  
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 5,000  
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์ 5,000  

 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

   

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2558 

ค่ำเบีย้ประชุม 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 5,000  
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 5,000  
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์ 5,000  

 

ข) คา่ตอบแทนผู้บริหาร  
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
รอบบัญชีปี 2557  รอบบัญชีปี 2558  

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

เงินเดือน 7 10,824,000 7 10,876,620 
โบนสั - 476,000 - 497,325 
เงินสมทบกองทนุ 
ส ารองเลีย้งชีพ 

7 342,720 7 380,304 

รวม 7 11,642,720 7 11,754,249 

 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2557 ปี 2558 

ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม 

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

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์          10,000           10,000  

3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์          10,000           10,000  
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ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการให้สวสัดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร
บริษัท ในสว่นท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบีย้ประชุม สวสัดิการ ค่าบ าเหน็จ โบนสั และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการก าหนด
คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัทไว้อยูก่่อนแล้ว หากในภายหลงัจะมีการให้สวสัดิการพิเศษเพิ่มเติม
ใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน าเข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและความ
สมเหตสุมผลของการจ่ายสวสัดิการพิเศษเพิ่มเติมดงักลา่ว ตวัอยา่งเช่น หากเป็นกรณีของการให้สวสัดิการพิเศษเพิ่มเติมใน
รูปของรถประจ าต าแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนกังานขบัรถประจ าต าแหน่ง 
หากมีมลูคา่รวมแล้วมากกวา่ 1,000,000 บาทตอ่คนตอ่ปี จะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลและให้ความคิดเห็น รวมถึง
ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วตอ่ไป 

 

 ค่ำตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี - 

 
2.3 บุคลำกร 
 

 จ ำนวนพนักงำน )ไม่รวมผู้บริหำร (  
ในรอบ 2 ปีที่ผา่นมา (ปี 2557 – 2558) บริษัทและบริษัทยอ่ยมีจ านวนพนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ข้อมูล 
ปี 2557 ปี 2558 

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) 
พนักงำนประจ ำ 210 212 

1. ฝ่ายบริหาร 13 11 
2. ฝ่ายการตลาด 60 50 
3. ฝ่ายโรงงาน/ผลติ 50 63 
4. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 18 21 
5. ฝ่ายจดัซือ้ 12 12 
6. ฝ่ายบคุคล/ธุรการ 32 32 
7. สว่นงานสโตร์/คลงัสนิค้า 8 8 
8. สว่นงานจดัสง่และสง่ออก 14 11 
9. สว่นงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 4 
พนักงำนรำยวนั 981 849 

รวม 1,191 1,061 
หมายเหต ุ:  พนกังานรายวนั ประมาณร้อยละ 80.02 เป็นพนกังานในฝ่ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณ

แรงงานตา่งด้าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 62.32 ของพนกังานรายวนั  
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน ลูกจ้ำงบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
 

หน่วย : บำท ปี 2557 ปี 2558 
คา่ตอบแทนของพนกังานประจ าในรูปเงินเดือน 
โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

55,887,144 
 

67,526,241 
 

คา่ตอบแทนของลกูจ้างในรูปคา่จ้าง 86,809,877 123,928,952 
คา่อบรมสมัมนา -    72,797  

รวม 142,697,021 191,527,990 
หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2555 มีมติให้จัดตัง้กองทุนส ำรอง

เลีย้งชีพ ซึ่งบริษัทด ำเนินกำรจัดตัง้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 

 
บริษัทมีนโยบายการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจ้าง โดยจะพจิารณาจากอตัราการเติบโตของผล

การด าเนินงานในแตล่ะปีเป็นส าคญั ตอ่มาจะพจิารณาการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราคา่ตอบแทนให้ครอบคลมุเงินเฟ้อในแตล่ะ
ปี และจะพิจารณาการปรับเพิม่ขึน้เป็นรายบคุคลตามระดบัความมีอตุสาหะ ตัง้ใจ ทุม่เท และความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานเป็นล าดบัตอ่มา 

 

 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  
-  ไมม่ี  - 

 

 นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร  
บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

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

ทัง้นี ้บริษัทมีเป้าหมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ  
 การให้พนกังานเป็นผู้มีสว่นร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง น าเสนอความ

คิดเห็นมุมมองในการท างาน เพื่อพัฒนาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

 สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้
ผลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จากผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท างานโดย
เฉพาะที่ตวับคุคล  

 สง่เสริมให้พนกังานสร้างความรู้จากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัการท างานจริงที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลติ ด้านการพฒันาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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การเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานของบริษัทให้มีความ
ทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทันต่อทุก ๆ สถานการณ์ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการ
เปลีย่นแปลง 

 สง่เสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึน้ในผลิตภณัฑ์ที่ทางบริษัทเป็น
ผู้ผลติและจ าหนา่ย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 สง่เสริมการพฒันาและกระตุ้นเพื่อให้บคุลากรภายในองค์กรมีทศันคติต่อการท างาน ที่จะต้องสร้างการ
พฒันาและความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลติจะต้องดี
ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่
ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สดัส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่าง
ตอ่เนื่องในขณะท่ีจะต้องบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

3. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

3.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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
นโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการในครัง้แรกแล้วก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ส าคัญเพื่อให้ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏิบตัิที่ดี ซึง่สาระส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

บริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั ซึ่งสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วครอบคลมุสิทธิ
พืน้ฐานตา่ง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของ
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 
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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 ารายงานการประชมุเพื่อแสดงข้อมูลอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายช่ือกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถาม
ค าตอบ และจะเปิดเผยตอ่สาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
หมวดที่ 2 : การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนด
แนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการลว่งหน้าในเวลาอนัควร รวมถึงเปิด
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 นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกบัผู้ถือหุ้นกลุม่
ใดกลุม่หนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยงัไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารที่มีสว่นได้เสีย
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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 ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 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 : บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (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  ้

 ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกับพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการ
มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส าคญักบั
การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยัในการท างานและคณุภาพ
ชีวิตของพนกังานเป็นส าคญั  
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 การซือ้สนิค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ท า
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

 การปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มีกบัสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด 

 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ด้านคุณภาพสินค้า และการ
ให้บริการท่ีดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลบัของลกูค้า และการให้ความส าคญักบัการก าหนด
ราคาที่เป็นธรรมและเทา่เทียม ภายใต้นโยบายการก าหนดราคาที่มี 

 การปฏิบตัิตามกรอบกติกา การแข่งขนัที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุริต เพื่อท าลายคู่แข่ง
ทางการค้า 

 ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อม รวมถึง
สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
สงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัตอบแทนชุมชนและสงัคม โดยการบริจาค
เงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

  
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมูล 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  
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  

mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
mailto:ir@eastcoast.co.th%20และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.elegathai.com/
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นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  
 เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของ

การประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา 
 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะ

ของคา่ตอบแทน  
 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 นโยบายเก่ียวกบัสงัคม และสิง่แวดล้อม 
 จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)’ 
 โครงสร้างการถือหุ้น 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 วิสยัทศัน์ / ภารกิจ 
 รายงานประจ าปี 
 งบการเงิน 
 ขา่วสารท่ีเผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส านักง านคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี ้
บริษัทจะจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูเป็นประจ า เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความ
ทนัสมยั และสามารถสง่ตอ่ขา่วสารข้อมูลตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Responsibilities) 

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

คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
และมีหน้าที่ส าคญัในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึงก ากบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งบริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 ทา่น และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน และจาก 3 
ทา่น ใน 4 ทา่น ที่ไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระ โดยบริษัทได้ก าหนดนิยมกรรมการอิสระในระดบัที่
เข้มกวา่หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด กรรมการอิสระจ านวน 3 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  

นอกจากนีท้ี่ผา่นมาในการลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ยงัไมม่ีครัง้ไหนที่มีจ านวนกรรมการต า่กวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม และในปี 2558 นี ้จึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย
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เก่ียวกบัจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ว่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการจะต้องมีจ านวนอยู่ไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

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

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อ
ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทถือปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น ซึง่พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แตล่ะคน โดยอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่กบับริษัทได้ รวมทัง้
อัตราค่าตอบแทนที่ก าหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
นอกจากนีย้งัมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาความรู้ที่จะใช้ในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทจะมีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้ รับ
เอกสารประกอบการประชมุในแตล่ะวาระการประชมุเป็นเวลาลว่งหน้าก่อนวนันดัหมายจดัการประชมุไม่น้อยกว่า 5 วนัท า
การ และในการประชมุกรรมการทกุทา่นมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสีย
ในวาระการประชุมใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น โดยในการประชุมจะพิจารณาถึงวาระการประชุมที่จะ
พิจารณาว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ทัง้นีเ้พื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมลูที่จะใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนัน้ ๆ ด้วยความครบถ้วน และเป็นไปด้วยความรอบคอบ 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะจดัประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็น โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย โดยควรจะพิจารณาแจ้งผลการประชมุให้กรรมการผู้จดัการรับทราบด้วย 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จาก
กรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารทา่นอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่ก าหนด และในกรณีที่มีความ
จ าเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนญุาตจากส านกังาน 
กลต. หรือผู้มีความเห็นอิสระในสายงานอื่น ๆ มาร่วมให้ความเห็น โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด าเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตมุีผลและ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และยงัได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ต่อส านกังาน กลต. และจะต้องสง่ส าเนาเอกสารการรายงานดงักลา่วให้กบัเลขานกุารบริษัท
เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไป เพื่อรับทราบการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้ นอกจากนีย้งัจะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวข้องส าหรับ
กรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลกัเกณฑ์ที่หนว่ยงานก ากบัได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบตัิไว้ 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลและด าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ ตาม
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดบัที่ปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 26  

บริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยในหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมลู
ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับ
จากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลูค่าตอบแทนที่ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัขนาดธุรกิจ
หรืออตุสาหกรรมที่มีรายได้ ก าไรสทุธิใกล้เคียงกบัของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมาวดธุรกิจ – ตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยอ้างอิงจากข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 ซึ่งจดัท าขึน้
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้มีการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา ในคราวเดียวกนัด้วย 
โดยต่อไปคณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาก าหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกรรมการผู้ จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งผลการประเมินดงักลา่วจะถกูน าไปใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการตอ่ไป  

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน นอกจากนี ้กรรมการบริษัท
ทกุคนยงัอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบตัิเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้า
ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตผุลจ าเป็น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศ
และให้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการเข้าใหม่ ทัง้นีเ้พื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการ
ด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการของบริษัทยงัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูที่เพยีงพอตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ที่
เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยข้อมลูที่เปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึง่รวมถงึรายงานทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเผยแพร่ข้อมลูและขา่วสารตา่ง ๆ เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุ ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ทัง้การจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ สือ่ของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน ก.ล.ต. 
รวมถงึเว็บไซด์ของบริษัท 

 
3.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
3.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของ

บริษัท ดงันี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ตอ่มา ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพิ่มเติมอกี 2 ชดุ ประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 27  

 
คณะกรรมกำรสรรหำ  
ประกอบด้วย 

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้สรรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในคณะกรรมการบริษัท 

ติดตามการจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่งาน และประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ  
 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ  / กรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอนโยบายคา่ตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ส าหรับ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่อย กรรมการผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ และพิจารณาทบทวน
โครงสร้าง ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท อตัราคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้มีความ
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท และมคีวามเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนักบับริษัท 
 
3.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก

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

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที่
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กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม โดยมีการ
ตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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คณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบ 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และ 

 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 

1. บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ  โดยคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน  แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคดัเลือก โดยใช้
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 พิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่
เก่ียวข้อง  

1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของ
บริษัท 

1.3 ส าหรับกรณีที่เป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ จะพิจารณาจากผล
การปฏิบตัิงานในช่วงที่เคยด ารงต าแหน่ง และพิจารณาถึงจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละ
ท่านจะไปด ารงต าแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อ ป้องกันปัญหาด้าน
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

1.4 การแต่งตัง้กรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รับคดัเลือกเป็น
กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน กลต. ก าหนด และหลกัเกณฑ์ของบริษัทเอง 

1.5 พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนบัจากวนัที่ได้รับ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความ
สมเหตสุมผลและความจ าเป็น หากจะแตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป 

เมื่อได้รายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะน ารายช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แตง่ตัง้ตอ่ไป 
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2. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับ
ฉลากกนัว่าผู้ ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

3. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
3.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 3.1 เลือกตั ง้บคุคลเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

4. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตาม
วรรคหนึง่ จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

5. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
อยา่งไรก็ตาม ในรอบปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุจะเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการสรรหา ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที ่
27 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีผา่นมา ซึง่หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาด าเนินการด้านตา่ง ๆ ดงันี  ้

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

 

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
กรรมการของบริษัททกุทา่น มีคณุสมบตัิตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ มศีกัยภาพ โดยกรรมการบริษัททัง้ 8 ทา่น ได้ผา่นการอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึง่
เป็นหลกัสตูรที่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนีย้งัได้ก าหนดเป็น



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 31  

นโยบายเพื่อทราบตอ่คณะกรรมการบริษัทวา่ ทางหนว่ยงานเลขานกุารบริษัทจะสง่ข้อมลูโครงการอบรมในหลกัสตูรที่
เก่ียวข้องกบัการพฒันางานและเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานให้กบัคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็น
ประจ าและตอ่เนื่อง ซึง่ทางกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นสามารถพิจารณาคดัเลอืกและเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ที่
นา่สนใจเป็นการเพิ่มพนูความรู้ให้กบัตนเองได้ 

นอกจากนี ้ เมื่อชว่งปี 2558 ท่ีผา่นมากรรมการผู้จดัการของบริษัท คือ นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ได้เข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มพนู ความรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

1. ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
รุ่นท่ี 6 

2. วฒุิบตัร หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดนิ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 4 
 

แผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) 
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเก่ียวกบัแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ

เตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทยงัคงตอ่เนื่อง และเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยได้วางแผนการสบืทอดต าแหนง่งานในหน้าที่ตา่ง ๆ โดยบคุลากรท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานแทนต าแหนง่ทีว่า่งลงได้อยา่งตอ่เนื่อง หรือเพื่อการก้าวสูต่ าแหนง่ที่สงูขึน้ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. จดัให้ผู้บริหารระดบัรองลงไปมีโอกาสได้ท างานร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูในสายงานท่ีตวัเองมี
บทบาทรับผิดชอบ การได้เข้าร่วมรับฟังการประชมุในระดบัที่เป็นการมอบหมายนโยบายจาก
ผู้บริหารระดบัสงู  

2. จดัเตรียมให้มีบคุลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิม่
มากขึน้กวา่เดมิเพื่อเตรียมรองรับในระดบัต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 

3. ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัรองทีม่ีศกัยภาพเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่งาน 
4. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดบัรองมโีอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผู้น าองค์กร 

การสร้างจิตส านกึในระดบัความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ตอ่องค์กร รวมถึงแนวทาง
บริหารงานบคุลากรในสายงานท่ีตวัเองเป็นผู้ รับผิดชอบ 

5. พฒันาให้ผู้บริหารงานระดบัรองมีโอกาสได้น าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิงานตอ่ผู้บริหาร
ระดบัสงู 

 
3.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมกีลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงาน
ของบริษัทยอ่ยซึง่ขณะนีม้ีทัง้หมด 2 บริษัท คือ บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.50 
และบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตอ่มาเมื่อ
ช่วงเดือนมกราคม ปี 2559 ได้ด าเนินการเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 75.00 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ทัง้นี ้ เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท โดยการสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็น
กรรมการ และผู้บริหารในต าแหนง่กรรมการผู้จดัการในบริษัทยอ่ย โดยขอบเขตอ านาจหน้าทีใ่นฐานะกรรมการ และ
กรรมการผู้จดัการของบริษัทยอ่ยจะมีรายละเอียดเช่นเดยีวกนักรรมการ และกรรมการผู้จดัการของบริษัท โดยตวัแทนของ
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บริษัทท่ีเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย จะมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ อาทิ ด้านการ
บริหารงาน การลงทนุ เป็นต้น 

 
3.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัท (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2555 มีมติก าหนด
ระเบียบข้อบงัคบัในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ดงันี ้  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ต้องปฏิบตัิดงันี ้
1) ต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท 
2) ต้องไม่น าความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3) ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูล
ภายในบริษัท และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  
อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

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

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59  

โดยทางบริษัทได้ประกาศระเบยีบข้อบงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทราบโดยทัว่กนั 
 

3.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
บริษัทมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
บริษัทมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี (Audit Fee) 
ส าหรับปี 2558 บริษัทได้วา่จ้างผู้สอบบญัชี ได้แก่ นายพิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 2803 แหง่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยใน
รอบปี 2558 โดยมีคา่ธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินเป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท
ถ้วน) 

2. คา่สอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee) 
คิดเป็นจ านวนเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 
รวมเป็นจ านวนเงินส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 เท่ากบั 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้า

แสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 
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ในปี 2558 ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2803 
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  ซึ่งอยู่ในรายช่ือผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัท / 
บริษัทยอ่ย / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 

4. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนของธุรกิจ 
 

บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อม มี
ส านกึรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยค านงึถึงผู้ที่มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร จึงได้ก าหนดจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน และก าหนดนโยบายแสดงความรับผิดชอบตอ่
สิง่แวดล้อม (CSR) ทัง้นีเ้พื่อน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
1. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ : ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
 
ผู้ ถือหุ้น 
 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
การท่ีจะได้รับสว่นแบง่ก าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมลูขา่วสารของบริษัทอยา่งครบถ้วน 
เพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทนุหรือลดทุน 
การจดัสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ เป็นต้น  

2. สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 
o จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั โดยจะระบุ

วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีง
ลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสินค้าอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูล
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

o รายงานสารสนเทศส าคญัที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและ
ประกาศที่เก่ียวข้องโดยไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการ
เข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 

o เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคล
เพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
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o เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้
ถือหุ้น 

o เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

3. ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละ
วาระได้ 

4. เมื่อการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุม
สามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนัที่จดัการประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ 

5. บริษัทจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้ด้วยความ
รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

6. บริษัทมีการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนกัวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพื่อเหลา่นีเ้ป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กบัผู้ ถือ
หุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ เพื่อสามารถติดตามและรับทราบข้อมลูจากทางบริษัทได้  

7. บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมีอตัราการจ่ายเงินปันผล
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
 

ลกูค้า 
 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจด้านการผลิต จ าหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภยัต่อการใช้งาน ค านึงถึงสขุภาพของผู้ ใช้งาน 
และการให้บริการหลงัการขายที่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 

2. มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าที่เพิ่มคณุคา่ในการใช้งานตอ่ผู้บริโภค 
3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ

ของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิ
ชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผิดในลกัษณะดงักล่าว ผู้กระท าในฐานะพนกังาน หรือ
ลกูจ้างของบริษัทจะต้องถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4. ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
5. ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูต่อ

ลกูค้าเป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
6. จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนจากลกูค้าจะได้รับ

การเอาใจใส่และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ให้กับลกูค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทัง้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 35  

www.elegathai.com, www.ecf-furniture.com หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่ง
ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทสามารถตอบสนองจดัการข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส าเร็จร้อยละ 90 และอยู่ระหว่าง
การจดัหาแนวทางเพื่อสร้างความพงึพอใจของลกูค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดิม   

7. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีตอ่กนั แลกเปลีย่นความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกบั
ลกูค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจ าทุกปี เพื่อรับฟัง
ปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรับปรุง และพฒันาในดีขึน้
กว่าเดิม นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดักิจกรรมการเพื่อลกูค้าในกลุม่ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้พฒันารูปแบบสินค้าขึน้ใหม่เป็นประจ าทกุปี พร้อม
กบัจดัรายการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลีย่นแนวทางการพฒันาสนิค้า ตลอดจน
รับข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าระหวา่งกนัเป็นประจ าทกุปี  

 
คูค้่าและเจ้าหนีก้ารค้า 
 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นส าคญั 
2. คดัเลอืกคูค้่าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภยั 

และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
3. รักษาความลบัหรือข้อมลูทางการค้าของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิ

ชอบ 
4. สร้างสมัพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่

วตัถดุิบและสนิค้าที่ทางบริษัทมกีารสัง่ซือ้อยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านจดัซือ้ของบริษัท
จะมีการเข้าพบและร่วมประชมุกบัคูค้่าทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผน
ไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง 
และพฒันาในดีขึน้กวา่เดิม  

5. การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกนั
อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

6. ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูตอ่คู่
ค้าเป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

7. ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดย
ผู้ เก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหา จัดซือ้ จัดจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า 
และต้องวางตวัเป็นกลางไมม่ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 

8. บริษัทได้แจ้งถึงช่องทางการ 
 

  

http://www.elegathai.com/
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คูแ่ขง่ขนัทางการค้า 
 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การปฏิบตัิตามกรอบกติกา การแขง่ขนัด้วยความเป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้า
และการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า  

2. ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วให้ร้าย 
3. ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ 
4. ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
5. ด าเนินกิจการด้วยความ 

 
เจ้าหนี ้
 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินตามข้อตกลงการกู้ ยืมที่มีอยา่งเคร่งครัด  
2. การปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการมี

ความสามารถที่จะช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึง่อตัราสว่นทางการเงินให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาการกู้ยืมเงินโดยเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

4. เปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
5. ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช าระหนีห้รือไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทีเ่จ้าหนีแ้ละลกูหนีไ้ด้ตกลง

ไว้ร่วมกนั ทางลกูหนีจ้ะรีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบเป็นการลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนั
ไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย  

6. มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีเ้พื่อ
รับทราบนโยบายการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินงานในปีตอ่ไป รวมถึงสร้างความมัน่ใจในการด าเนิน
ธุรกิจตอ่เจ้าหนี ้
 

พนกังาน 
 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่าเทียมกนั ด้วยความเป็น
ธรรม  

2. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้าน
อาชีพการงานตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล โดยมีแนวปฏิบตัิคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือพนกังาน
ทา่นนัน้ หากพิจารณาเห็นวา่ หลกัสตูรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีการความ
สนใจที่จะขอสมคัรเพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเร่ืองขึน้มาต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่าย
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ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะที่
สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานที่จะได้รับภายหลงัการเข้ารับการอบรมเป็นส าคญั โดยสามารถสรุปจ านวน
ชัว่โมงที่ได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้ในงานท่ีตนรับผิดชอบในระดบัผู้จดัการของแตล่ะแผนก ดงันี  ้

 

หน่วยงำน จ ำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อคน
ที่ได้รับกำรฝึกอบรม  

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 

 
3. จดัท า Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบคุลากรที่ดี และพฒันาบุคลากร

เหลา่นัน้ให้มีความสามารถในการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงได้  
4. ให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการท างาน

และคณุภาพชีวิตของพนกังานเป็นส าคญั โดยในรอบปี 2558 ที่ผา่นมา อตัราความถ่ีของการบาดเจ็บของ
พนกังานอยูใ่นระดบัที่ใกล้เคียงกนักบัปีก่อน แม้ว่า จะมีปริมาณงานและจ านวนแรงงานรายวนัที่เพิ่มขึน้
จากเดิมก็ตาม และในรอบปี 2558 นี ้บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนคู่มือการปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั 
รวมทัง้ขัน้ตอน และวิธีการท างาน โดยควบคมุให้ปฏิบตัิตามคูม่ือความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนกังานที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทาง
ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะต้องสวมถงุมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดห ู(ear plug) และรองเท้า
ผ้าใบในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท างานที่พนักงานแต่ละคน
รับผิดชอบในสว่นงานนัน้ ๆ เป็นส าคญั เช่น หากปฏิบตัิงานในบริเวณที่มีเสียงดงั พนกังานจะต้องสวมที่
ปิดห ู(ear plug) เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัทได้จดัให้มีการอบรมเพิ่มเติมในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

o การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยชีวิต  
o การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบัหวัหน้างาน  
o เทคนิคการควบคมุเคร่ืองจกัรโฟร์คลฟิท์อยา่งปลอดภยัและถกูวิธี 
o การอบรมเพื่อทบวนวินยัในการท างาน 

5. การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศกัดิ์ศรี และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่าน
ข้อมลูหรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายหรือหรือผู้ที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง 

6. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 
7. สง่เสริมความเทา่เทียมกนัในการจ้างแรงงาน ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัทางเพศ สผิีว เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ

ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
8. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
9. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ

ประจ าปี การท าประกนัชีวิตให้กบัพนกังาน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยในสว่นของการตรวจ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 38  

สขุภาพของพนกังานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แตเ่ร่ิมเข้างาน และระหวา่งการท างานเป็นประจ าในแต่
ละปี และในสว่นของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จดัให้ส านกังานประกันสงัคม จงัหวดัระยองเข้าให้ข้อมูล
และความรู้งานประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งด้าว  

10. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เก่ียวกับการท างาน ซึ่ง
ข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีในการท างานร่วมกนั 

11. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

ชมุชนและสงัคม และสิง่แวดล้อม 
 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทยงัตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ไมด่ าเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบให้เกิดความเสยีหายตอ่สงัคม และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นผู้อยูอ่าศยัใน
ชมุชนและสงัคม 

3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคม อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
5. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดบั

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้จากเดิม 
6. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบ

ตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
7. สง่เสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดั และ

ฟืน้ฟ ูการทดแทน การเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
8. ปลกูจิตส านกึและสง่เสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนกังานทกุระดบัในเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม 
9. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
10. ส าหรับแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัท เนื่องจาก

วตัถุดิบหลกัคือ ไม้ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวสัดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัทมีรายละเอียด ดงันี ้

 เศษไม้ และเศษข้ีเลื่อย  เป็นวตัถดุิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตดัชิน้งาน
เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ  ทางบริษัทจะน าเศษไม้และเศษขีเ้ลื่อยบางส่วนไปใช้เป็น
เชือ้เพลงิให้กบัหม้อไอน า้ (Boiler) เพื่อใช้เป็นพลงังานหมนุเวียนในกระบวนการผลิต และหาก
ในช่วงไหนที่มี เศษไม้และเศษขี เ้ ลื่อยเป็นจ านวนมาก ทางบริษัทจะจ าหน่ายให้กับ
บคุคลภายนอกบางสว่น 

 ฝุ่ น  เป็นเศษวสัดทุี่ได้จากการขดัชิน้งานด้วยกระดาษทราย หรือเคร่ืองมือขดั ทางบริษัทจะใช้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 39  

เคร่ืองดดูฝุ่ นแบบถงุกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นท่ีกรองได้จะถกูน าไปรวบรวมเพื่อขายให้กบั
บคุคลภายนอกที่รับซือ้เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติตอ่ไป 

 ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิน้งาน ทางบริษัทมีวิธีการก าจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้
ละอองสีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดกัละอองสีด้วยระบบน า้
หมนุเวียน โดยกากสทีี่ได้จากการดกัละอองสไีด้ถกูก าจดัโดยวิธีที่ถกูต้องตอ่ไป 

 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลติกระดาษปิดผิวจากเคร่ืองจกัรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือ
ภายหลงัพิมพ์งานเสร็จ ทางบริษัทจะใช้วิธีการฝังกลบภายในพืน้ที่ที่ก าหนดภายในโรงงาน
ตอ่ไป   

 เศษวสัด ุได้แก่ เศษหนงัเทียม เศษผ้า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อน าไป
จ าหนา่ยให้กบัผู้ รับซือ้ตอ่ไป 

 กาว เป็นวตัถดุิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทที่
สามารถละลายได้ด้วยน า้ (Water Base) และไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับชุมชนในพืน้ที่
บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานในประเด็นที่เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 
2. การประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 

นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทในปี 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 การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยสามารถแบง่แนวปฏิบตัิ ได้ดงันี ้

 
2.1 การสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าโดยเสรี 

บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ซึ่งกว่าร้อยละ 60 เป็นการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ลกูค้าหลกัของบริษัทคือ ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น และ
รองลงมาคือการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (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 พิจารณาและเปรียบเทียบคณุภาพและราคาจากคูค้่าเสมอมา 
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2.2 นโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
บริษัทมีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนกังานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้
1. ด าเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ ซื่อสตัย์ เป็น

ธรรม สมเหตสุมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัิเข้าท ารายการ โดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นส าคญั กรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสยีไมม่ีสทิธิออกเสยีง และเปิดเผยข้อมลูอยา่ง
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์หรือตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอกทีม่ีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป 
ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่
เก่ียวข้อง และต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนีจ้ะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมลูตามที่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดข้อปฏิบตัิเอาไว้ 

3. ต้องไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษัท ได้แก่ การท าให้บริษัท
เสยีผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกวา่ที่ควรจะเป็น หรือเป็นการแบง่ผลประโยชน์จาก
บริษัท 

4. ห้ามไมใ่ห้กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
5. ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท รวมถงึคูส่มรสและบตุรของบคุคล

ดงักลา่ว แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการสว่นตวักบับริษัท เช่น กระท าการใด ๆ เพื่อขายสนิค้าและ
บริการให้กบับริษัท หากมีการกระท านัน้ ๆ ต้องท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยข้อมลูให้บริษัททราบ
ในทกุกรณี 

6. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้งตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
2.3 การเคารพสทิธิมนษุยชน 

บริษัทตระหนกัถึงการเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน โดยไมม่ีการแบง่แยกถ่ินก าหนด เชือ้ชาต ิ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 หลักการท างาน หลกัการใช้
ชีวิตจากผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามคัคีภายในองค์กร 
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ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทยงัไมเ่คยได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด  
 

2.4 การไมส่นบัสนนุให้เกิดการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
เนือ่งจากในทกุ ๆ ปี บริษัทจะต้องมีการออกแบบและพฒันาสนิค้า เพื่อน าเสนอตอ่ลกูค้าโดยเกิดขึน้เป็น

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 

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

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วพบว่า  ไม่พบความเสี่ยงจากการทุจริต ที่จะจัดเป็นความเสี่ยงที่มี
สาระส าคญัต่อกิจการ และบริษัทได้มีการก าหนดแนวปฏิบตัิในระบบการควบคุมภายในต่าง  ๆ ทัง้ในระบบสารสนเทศ 
ระบบการจดัท าเอกสารที่มีการตรวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดการก ากบัดแูลและ
ควบคมุเพื่อป้องกนั แล้ว และนอกจากนีย้งัได้มีการติดตามความเสีย่งที่เคยมีการทจุริตหรือวิเคราะห์ความเสีย่งที่มีแนวโน้ม
ของการทุจริตและมีการประเมินผลแล้ว พบว่ายงัมีการดูแลควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และในรอบปีที่ผ่านมา ยงัไม่
พบวา่ มีข้อมลูร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทัง้การทจุริตผิดจรรยาบรรณเกิดขึน้ภายในองค์กรแต่อย่างใด 
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ทัง้นีใ้นรอบปี 2559 บริษัทจะมอบหมายหน้าที่ในการประเมินความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้กบัหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายในโดยบคุคลภายนอกของบริษัทตอ่ไป  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทให้แจ้งให้พนกังานทกุฝ่ายรับทราบถึงหลกัการเบือ้งต้นของการป้องกัน
และตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยเน้นท่ีเร่ืองของการห้ามรับ / จ่ายสนิบน จากลกูค้า / คู่ค้า 
ของบริษัท และต้องไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมในการกระท าการใด ๆ ที่ถือวา่เป็นการทจุริต ส าหรับการให้ และ/หรือ การรับสินบน
ของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนใด ๆ  เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์สว่นตวัหรือข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั โดยได้จดัท านโยบาย
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าความผิด
ผา่นช่องทางตา่ง 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   

 
ภายหลงัจากที่บริษัทได้รับแจ้งข้อมลูการกระท าผิดและการทจุริตแล้ว บริษัทมีกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับ

ข้อร้องเรียน ดงันี ้
1. รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง  

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

2. หาข้อสรุปมาตรการด าเนินการ 
ทางคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริตจะหาข้อสรุปเก่ียวกบัมาตรการด าเนินการ เพื่อบรรเทาความ

เสยีหายให้กบัผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไมด่ าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานท่ีให้ข้อมลูด้วยเจตนาสจุริต 
3. รายงานผล 

ส านกัเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้พนกังานทราบ หากพนกังานผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทัง้นี ้ใน
กรณีที่เป็นเร่ืองส าคัญจะต้องรายงานต่อกรรมการผู้ จัดการ และ/หรือผู้บริหารในระดบัสูงสดุของหน่วยงานที่ได้รับข้อ

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 43  

ร้องเรียนนัน้ด้วย (ในกรณีที่ผู้บริหารระดบัสงูสดุของหนว่ยงานไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริต) 
ซึง่จะขึน้อยูก่บัระดบัความส าคญั และความร้ายแรงของเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียน 

 
การดแูลและปกป้องพนกังานท่ีแจ้งข้อร้องเรียน 

หากบุคคลใดในบริษัทมีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้ง ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ หรือลงโทษทางวินัย ด้วยวิธีการที่ไม่
เหมาะสม หรือไมย่ตุิธรรม ซึง่เก่ียวเนื่องมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน รวมถึงบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทจุริตจากเร่ืองร้องเรียนนัน้ ๆ จะถือวา่บคุคลนัน้กระท าผิดวินยั และต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย
ตอ่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว หรืออาจมีความผิดในทางกฎหมายตอ่ไปด้วย 

 
โดยในปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณี

เก่ียวกบัช่ือเสยีงของบริษัทในทางลบ อนัเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงไม่มีกรณีที่
กรรมการหรือผู้บริหารลาออกจากเหตผุลของการไม่มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี หรือระบบการควบคมุภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไมม่ีข้อพิพาททางด้านกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน และการด าเนินธุรกิจกบัผู้ที่มีสว่นได้เสยี
ในทกุฝ่ายแตอ่ยา่งใด 

 
3. นโยบายด้านการด าเนินธุรกิจเพื่อการพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

ด้วยวิสยัทศัน์ขององค์กร บริษัทได้วางกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจในรอบปี 2557 – 2558 ที่ผ่านมา ด้วยการ
บริหารความเสีย่งจากธุรกิจหลกัด้านการเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ไปสูธุ่รกิจที่
จะสามารถสร้างรายได้ที่มัน่คง ควบคูก่บัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม ด้วยการเข้าด าเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถึงการเตรียมวางแผนเพื่อด าเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (PV Solar Rooftop) โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าในแต่ละโครงการที่ทาง
บริษัทได้วางแผนกลยทุธ์การกระจายความเสีย่งจากธุรกิจหลกัสูธุ่รกิจที่จะสามารถสร้างรายได้อยา่งมัน่คง รวมถึงช่วยด้าน
การรักษาสิง่แวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน ดงันี ้

 
1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Farm Power Plant) 

ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) ถกูจดัตัง้ขึน้ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 
51.00 ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (ECFH) ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน ECFH ที่สดัสว่นร้อยละ 
51.00 และเมื่อเดือนมกราคม 2559 ได้เพิ่มสดัสว่นจากร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 75.00 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ECF 
Tornado จดัตัง้ขึน้เพื่อขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดก าลงั
การผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo 
ประเทศญ่ีปุ่ น ด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตัง้แต่วนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
เป็นโครงการน าร่อง ซึง่หากศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับการลงทนุในโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการ
ลงทนุ บริษัทอาจจะพิจารณาขยายการลงทนุส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มเติมตอ่ไป 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
ในขณะนีค้วามคืบหน้าของโครงการดงักล่าว คือ บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทร่วมทุน

รวม 4 บริษัท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2559 ซึง่ประกอบด้วย 
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i. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
ii. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 
iii. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
iv. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั โดย ECFH ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 
โดยบริษัทร่วมทนุดงักลา่วก่อตัง้ขึน้เพื่อเข้าด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในขนาดก าลงัการ

ผลติติดตัง้ไมเ่กิน 10 เมกะวตัต์ ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต้ และ 4 อ าเภอในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา 
ดงันัน้ ขณะนีใ้นสว่นของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลจึงอยู่ระหว่างรอความชดั เจนจาก

ภาครัฐบาลในการออกประกาศหลกัเกณฑ์การคดัเลือกค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า และการคดัเลือกโดยการแข่งขนั
ทางด้านราคา (Competitive Bidding) อยา่งเป็นทางการตอ่ไป 

3. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (PV Solar Rooftop Power Plant) 
ในเบือ้งต้นบริษัทสามารถจดัหาพืน้ท่ีหลงัคาส าหรับรองรับก าลงัการผลติไฟฟ้าได้ประมาณ 10 เมกะ

วตัต์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีใ้นขัน้ตอนตอ่ไปบริษัทและ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (GUNKUL) ภายใต้
ข้อตกลงบนัทกึความเข้าใจที่จะด าเนินธุรกิจร่วมกนั (MOU) จะต้องด าเนินการยื่นขอรับอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้าให้กบั
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นล าดบัตอ่ไป  

ดงันัน้ ขณะนีใ้นสว่นของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาจึงอยู่ระหวา่งรอ
ความชดัเจนจากภาครัฐบาลในการออกประกาศหลกัเกณฑ์การคดัเลือกค าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
ต่อไป  

จากความคืบหน้าโครงการด้านพลงังานทดแทนตามที่กลา่วมาทัง้หมด บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายการ
เติบโตด้วยการสร้างมลูค่าให้กบักิจการอย่างยัง่ยืน โดยการปรับโครงสร้างรายได้ในอนาคตจากเดิมที่มีธุรกิจหลกัคือ การ
เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาติเคลิบอร์ด และไม้ยางพารา ในอนาคตหากการเข้าร่วมประมลูเพื่อให้ได้มาซึง่
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กบัภาครัฐเป็นผลส าเร็จ จะสง่ผลให้โครงสร้างรายได้ของกลุม่ธุรกิจ
ของบริษัท จะมีรายได้จากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ ซึ่งจะสร้างช่องทางการสร้างรายได้ที่มีความมัน่คงและลด
ความเสีย่งจากปัญหาภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ในอนาคตลงไปได้ 

 
4. การบริหารจดัการความเสีย่ง 

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา นบัว่าเป็นปีที่มีความผนัด้วนในด้านเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศเป็น
อยา่งมาก ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลต่อความต้องการการบริโภคสินค้าของบริษัท ซึ่งจดัอยู่ในกลุม่ Consumer Products ดงันัน้
ทางบริษัทจึงต้องตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้
พิจารณาปัจจยัความเสีย่งและสร้างแนวทางการจดัการในรอบปี 2558 ไว้ ดงันี ้

1. ความเสีย่งด้านลกูค้ารายใหม ่
ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การพิจารณาการคดัเลอืกความนา่เช่ือถือของลกูค้าทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ เพื่อป้องกนัปัญหาหนีส้ญู หรือหนีท้ี่ไมส่ามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ ดงันี ้
 ลกูค้าในประเทศ มีการจดัท าเอกสารใบเปิดหน้าบญัชี และมีการตรวจสอบเอกสารกบัข้อมลู

ของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทัง้พิจารณาเร่ืองการให้เครดติเทอม และการช าระเงินตามความ
เหมาะสมของลกูค้า  
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 ลกูค้าตา่งประเทศ มีการจดัท าเอกสารใบเปิดหน้าบญัชี พร้อมทัง้เง่ือนไขการช าระเงินจะผา่น
ธนาคาร โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ Letter of Credit (L/C) และการโอนเงิน (T/T)  เทา่นัน้  

2. ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
การพิจารณาจดัท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเงินตราตา่งประเทศ (Forward Contract) ในปัจจบุนัทาง

บริษัทจะพิจารณาจดัท าสญัญาในปริมาณที่ใกล้เคียงกบัรายได้ ไมซ่ือ้มากจนเกินไป และจะซือ้ในช่วงสัน้ ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ โดยจะพิจารณาวงเงินท าสญัญากบัมลูคา่ค าสัง่ซือ้ที่มีอยู ่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกนั 
นอกจากนีฝ่้ายบญัชีการเงินจะต้องจดัท ารายงาน Forward Rate เปรียบเทียบทกุเดือนเพื่อรายงานผลการซือ้หรือขาย
เงินตราตา่งประเทศ และวางแผนในการปฏิบตังิานตอ่ไป ซึง่ในประเด็นนีท้างบริษัทจะให้ความส าคญัตอ่การป้องกนัความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นให้มากที่สดุ เนื่องจากในปัจจบุนัรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากการสง่ออกไปตา่งประเทศ 
นอกจากนีไ้ด้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะจดัให้มีทมีงานดแูลเร่ืองอตัราแลกเปลีย่นและพิจารณาถึงความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น รวมถงึการรายงานให้ทราบถึงสาเหตขุองความผนัผวนอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดขึน้  

3. ความเสีย่งด้านอคัคีภยัและการปฏิบตัิงาน 
ในรอบปี 2558 ทางบริษัทได้พจิารณาทบทวนและด าเนินการเก่ียวกบัการท าประกนัในด้านตา่ง ๆ ได้แก ่

อาคารโรงงาน อาคารส านกังาน เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สนิค้าส าเร็จรูป วตัถุดิบ โชว์รูม และประกนัการขนสง่ เพื่อ
ทบทวนถึงมลูคา่ปัจจบุนัของทรัพย์สนิเปรียบเทียบกบัวงเงินประกนัภยัลา่สดุวา่ ยงัครอบคลมุความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้
ทัง้หมดได้หรือไม ่ นอกจากนีย้งัมีการจดัชดุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั การอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยั อบรม
เร่ืองการดบัเพลงิ และการจดัทมีดบัเพลงิ โดยจดัให้มกีารอบรมและซ้อมดบัเพลงิจริงเป็นประจ า รวมถึงสร้าง checklist 
เพื่อตรวจสอบอปุกรณ์และเคร่ืองมือเพื่อป้องกนัความปลอดภยั อาทิ ถงัเก็บน า้ ถงัดบัเพลงิ สายดบัเพลงิ และอปุกรณ์รักษา
ความปลอดภยัอื่น ๆ Safety ภายในโรงงานมีป้ายบง่ชีเ้ร่ืองความปลอดภยั และวิธีการป้องกนั ส าหรับพนกังานมชีดุฟอร์ม
ของพนกังานและก าหนดให้ใสร่องเท้าผ้าใบ อปุกรณ์ Safety รองเท้า Safety หมวกคลมุผม ในระหวา่งการปฎิบตัิงาน 
รวมถงึการจดัท าสรุปสถิติการเกิดอบุตัิเหตดุ้วย  
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5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 
ในรอบปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ดงันี ้
 

1. กจิกรรม  “ECF ปันน ำ้ใจ” 
 ณ สถำนสงเครำะห์คนไร้ทีพ่ึง่หญิงธัญบุรี ต ำบลรังสิต อ ำภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธำนี

วตัถปุระสงค์เพื่อชว่ยเหลอืบคุคลเร่ร่อนไร้ที่พึง่ และผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน ไมม่ีผู้อปุการะเลีย้งด ู  ร่วมเลีย้งอาหาร
กลางวนัและบริจาคสิง่ของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 47  

2. กจิกรรม รณรงค์กำรคดัแยกขยะ  
“พวกเรำ ECF ช่วยลดโลกร้อน” รู้ทิง้ รู้คดัแยก รู้คุณค่ำ 

บริษัทมีนโยบายรณรงค์การทิง้ขยะภายในออฟฟิศและคลงัสนิค้า โดยให้มีการแยกทิง้ขยะตามที่ก าหนด  
 

 

 
 

1.) ถงัขยะเปียก )สเีขียว ( ส าหรับ”ขยะเปียก” เช่น เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้  
2.) ถงัขยะแห้ง )สเีหลอืง ( ส าหรับ”ขยะแห้ง “เช่น ก่ิงไม้ ใบไม้ กระดาษช าระ  
3.) ถงัขยะซีไรเคิล )สนี า้เงิน ( ส าหรับ ”ขยะรีไซเคิล” เช่น กระดาษ กลอ่งกระดาษ เศษโลหะ กระป๋องเคร่ืองดื่ม ขวด 

แก้ว พลาสติกตา่งๆ 
4.) ถงัขยะอนัตราย )สแีดง ( ส าหรับ ”ขยะอนัตราย” เช่น ถ่านไฟฉาย ถา่นโทรศพัท์ ตลบัหมกึ กระป๋องน า้อดัลม 
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3. กจิกรรม “ด้ำนสุขภำพและอำชีวอนำมัย” 
บริษัทจดักิจกรรมสร้างความเช่ือมัน่ตอ่พนกังานภายในองค์กร เพือ่ให้มัน่ใจได้ในคณุภาพน า้ดื่มที่สะอาด และ

ปลอดภยัจากบริษัท ซึง่เคร่ืองกรองน า้ของบริษัทผา่นการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
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4. กจิกรรม “มอบข้ำวสำร” 
วตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างขวญั และก าลงัใจ แก่พนกังานผู้ปฏิบตัิงานภายในโรงงานในสว่นของฝ่ายผลติ 

 

 
5. กจิกรรม “มอบทุนกำรศึกษำ”  

วตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างขวญั และก าลงัใจ แก่พนกังานให้ได้รับแบง่เบาคา่ใช้จา่ยด้านทนุการศกึษาแก่บตุร ตามเง่ือนไขของทางบริษัท 
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6. กจิกรรม “สนับสนุนที่พกัอำศัยให้กบัผู้ยำกไร้”  
วตัถปุระสงค์ ทางบริษัทร่วมสนบัสนนุทนุเพื่อสร้างบ้านพกัอาศยัให้กบัผู้ยากไร้ ภายในอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กจิกรรม “เลีย้งอำหำรกลำงวนัผู้สูงอำยุ”  
วตัถปุระสงค์ ทางบริษัทร่วมท าบญุเลีย้งอาหารผู้สงูอาย ุณ บ้านบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ  
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อยา่งไรก็ตามแม้ในปีที่ผา่นมา บริษัทจะยงัไมไ่ด้ด าเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ที่มี
ผลอยา่งยัง่ยืนทัง้ตอ่สงัคมและกิจการ แตบ่ริษัทก็ได้เร่ิมก าหนดนโยบายที่ค านงึถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีกรอบ
แนวทางด าเนินการ ดงันี ้

  
1. นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม : มิติภำยใน ได้แก ่

- ด้านพนกังานและบคุลากรภายในบริษัท ทางบริษัทจะให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ฝึกอบรม หรือ มีนโยบายสง่เสริมการเรียนรู้ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) การสร้าง
ภาวะความเป็นผู้น าและ Teamwork การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้ข้อมลูที่โปร่งใสกบั
พนกังานทกุ ๆ ด้าน สร้างความสมดลุระหวา่งงาน ชีวิตครอบครัว และการพกัผอ่น ปฏิบตัิอยา่งเทา่
เทียมกนัในด้านการคดัเลอืกเข้าท างาน รายได้และ ความก้าวหน้าทางการงาน โดยเฉพาะผู้หญิงและ
ผู้พิการ ดแูลเอาใจใสพ่นกังาน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดปัญหาสขุภาพจากการท างาน 

- การสร้างเสริมให้พนกังานได้รับสขุภาวะและความปลอดภยัในการท างาน เนื่องจากพนกังานที่มี
ความสขุและสขุภาพแข็งแรงยอ่มน าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ด้านศกัยภาพของกิจการ 

 
2. นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม : มิติภำยนอก ได้แก ่

- การดแูลผู้บริโภค ด้วยแนวคิดการออกแบบ และผลติสนิค้าที่ใสใ่จตอ่ความปลอดภยัของผู้บริโภค 
เพื่อสร้างความเช่ือให้เกิดขึน้กบัตราสนิค้าของบริษัทวา่ เป็นผลติภณัฑ์ที่ออกแบบเพื่อความปลอดภยั
ของผู้บริโภค สร้างความเช่ือมัน่ในตราสนิค้าให้เกิดขึน้  

- ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนใกล้เคยีง ด้วยแนวคดิที่จะช่วยเหลอืด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมภายใน
ชมุชน ซึง่สร้างความเป็นมิตรให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีชุมชน รวมถงึเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน
ในชมุชนให้เกิดขึน้จากการจ้างแรงงานในพืน้ท่ี การเข้าร่วมสนบัสนนุการบรูณะ ปฏิสงัขรณ์ศาสน
สถาน การให้ความส าคญัตอ่การรักษา และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม สภาวะทางธรรมชาติทัง้ด้าน
พืน้ท่ีป่า และชายทะเลในบริเวณพืน้ท่ีชมุชน  

 
ซึ่งในปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงต่อถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่จะด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมยิ่ง ขึน้ไป 
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5. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 

บริษัทให้ความส าคญักับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในทกุระดบัชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 23 
กมุภาพนัธ์ 2559 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 3 ทา่น ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร (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 ซึ่งบริษัทเร่ิมว่าจ้างบริษัท 
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 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ผู้
ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการด าเนินการของบริษัทต่อ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึง
ข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข โดยจะบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ติดตามตอ่เนื่องในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในคราวตอ่ไป 
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6. รำยกำรระหว่ำงกัน 
 

รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ในรอบบญัชีปี 2558 มีดงันี ้

บุคคล 
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
ในรอบปี 2558 และ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์  

 (Index Living Mall) 

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

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

17.95  - เพ่ือเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็น
ที่รู้จักมากขึน้ บริษัทได้เช่าพืน้ที่ภายใน Index Living Mall ในท าเลที่มี
ศักยภาพรวม 14 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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) 

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

4.25 

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

2.04 
 

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

11.90 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 54  

บุคคล 
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
ในรอบปี 2558 และ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์  
(Index Living Mall) 
(ตอ่) 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ Index Living Mall มียอดค้าง
ช าระคา่สินค้ากับบริษัท โดยยอดหนีด้งักล่าว
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 

3.14 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวถือเป็น
การด าเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ค่ำตกแต่งโชว์รูม เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ 

Index Living Mall ส าหรับการตกแต่งโชว์รูม 
“ELEGA” 

2.05 

2. บจก.อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิร์น 

 (IIF) 

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

ขำย สิน ค้ำ  บ ริ ษัทจ าหน่ า ยผลิตภัณ ฑ์
กระดาษปิดผิวให้กับ IIF โดยเร่ิมจ าหน่าย
ตัง้แตปี่ 2553  

16.82 - 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) 

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

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

5.36 

ซือ้วัตถุดิบ บริษัทซือ้กระดาษปิดผิวและขอบ
พีวีซีจาก IFF เพื่อผลิตสินค้าบางรุ่นจ าหน่าย
ให้กบั Index Living Mall  

1.61 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ  บริษัทมียอดค้างช าระค่า
กระดาษปิดผิวและขอบพีวีซีให้กับ IFF โดย
ยอดหนีด้งักลา่วยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 

0.35 
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บุคคล 
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
ในรอบปี 2558 และ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
3. คณุวลัลภ สขุสวสัดิ ์ - ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือ

หุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
64.42 ของทนุจด
ทะเบียนบริษัท (นบัรวม
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั) 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้ มีอ านาจลง
นาม 
- ประธาน
กรรมการบริหาร  
 
 

เงนิกู้ยืม บริษัทกู้ยืมเงินจากนายวลัลภฯ เพื่อ
ใช้หมุนเวียนในกิจการ ในรูปแบบเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ ที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 
6.3 ตอ่ปี  

ยอดต้นปี - 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี 10.50 
ลดลงระหวา่งปี - 
ยอดปลายปี 10.50 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท  
 
โดยรายการนีเ้ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ขนาดเล็ก ที่จะต้องใช้อ านาจ
การพิจารณาอนมุตัิในระดบักรรมการบริหารของบริษัท 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย เป็นยอดค้างจ่ายเงินกู้ยืม
ต่อนายวลัลภฯ จากการกู้ ยืมเงินตามยอดคง
ค้างจ านวน 10.50 ลบ.  

0.09 
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6.1  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยได้ให้
ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เป็นไปตามเง่ือนไขที่สมเหตสุมผล ยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair 
and at arm’s length) 

6.2  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมทัง้กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรัพย์ของ
บริษัทในอนำคต 

มาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั 

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 ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ใน
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 ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
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เปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนัที่บริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
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  กำรอนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำง

บริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

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  มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้มีการน าเสนอรายการ
ดงักลา่วผา่นท่ีประชมุคณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้เพื่อดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่ง
ยตุิธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตอ่ไป 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 1 

ส่วนที่ 3 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 

1. ข้อมูลทำงกำรเงนิท่ีส ำคัญ 
  
(ก) ผู้สอบบัญชีและรำยงำนของผู้สอบบัญช ี

 
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

งบกำรเงนิรอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
กำรแสดงควำมเห็นใน 
รำยงำนของผู้สอบบัญช ี

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จ ากดั (อยูใ่นรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ แสดงฐานะการเงินของ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จ ากดั (อยูใ่นรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และผลการด าเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินของ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 2  

(ข) ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 

สิน้สุดวนัที่  
31 ธันวำคม 2556 

สิน้สุดวนัที่  
31 ธันวำคม 2557 

สิน้สุดวนัที่  
31 ธันวำคม 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3.47 0.32 32.02 2.59 61.10 4.06 
ลกูหนีก้ารค้า       

- บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 10.27 0.94 8.63 0.70 8.50 0.56 
- บริษัทอื่น 158.11 14.48 146.86 11.86 189.19 12.56 

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 288.55 26.43 419.99 33.91 578.63 38.42 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 19.92 1.82 23.96 1.93 24.55 1.63 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 480.32 43.99 631.47 50.98 861.96 57.23 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ - - 30.00 2.42 30.60 2.03 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี - - - - 60.90 4.04 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด 2.00 0.18 2.00 0.16 2.00 0.13 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 388.50 35.58 373.00 30.11 360.46 23.93 
สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ - สทุธิ 206.49 18.91 183.58 14.82 160.88 10.68 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 4.01 0.37 4.42 0.36 2.95 0.20 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1.44 0.13 3.68 0.30 2.69 0.18 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 9.14 0.84 10.53 0.85 23.75 1.58 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 611.59 56.01 607.20 49.02 644.24 42.77 

รวมสินทรัพย์ 1,091.91 100.00 1,238.67 100.00 1,506.20 100.00 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น         

หน้ีสนิหมุนเวียน         
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

352.63 32.29 330.98 26.72 540.24 35.87 

เจ้าหนีก้ารจากการขายสทิธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้า 43.09 3.95 41.77 3.37 50.78 3.37 
เจ้าหนีก้ารค้า 146.08 13.38 135.18 10.91 180.09 11.96 
เจ้าหนีอ้ื่น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1.38 0.13 2.10 0.17 2.04 0.14 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บคุคล
ที่เก่ียวข้องกนั 

- - - - 10.59 0.70 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงิน
สว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

11.71 1.07 10.68 0.86 11.33 0.75 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นท่ีครบก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

50.20 4.60 66.97 5.41 63.41 4.21 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายและหนีส้นิหมนุเวียนอื่น 68.82 6.30 56.89 4.59 59.63 3.96 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 673.90 61.72 644.58 52.04 918.11 60.96 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 3  

(ข) ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน  (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวม 
(ปรับปรุงใหม่) 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 

สิน้สุดวนัที่                           
31 ธันวำคม 2556 

สิน้สุดวนัที่                           
31 ธันวำคม 2557 

สิน้สุดวนัที่                 
31 ธันวำคม 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
หน้ีสนิไม่หมุนเวียน         
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่
การเงิน-สทุธิ 

17.95 1.64 17.81 1.44 11.20 0.74 

ก าไรจากการขายและเชา่กลบัคนืรอตดับญัชี 0.21 0.02 0.22 0.02 0.13 0.01 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 43.68 4.00 166.80 13.47 114.36 7.59 
หนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2.97 0.27 3.28 0.26 3.38 0.22 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8.36 0.77 6.86 0.55 5.37 0.36 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 73.17 5.94 194.97 15.74 134.44 8.93 

รวมหน้ีสิน 747.07 68.42 839.55 67.78 1,052.54 69.88 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น         
ทนุจดทะเบียนท่ีออก 130.00  195.00  195.00  
ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  130.00 11.91 130.00 10.50 137.55 9.13 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 105.48 9.66 105.48 8.52 113.03 7.50 
ก าไรสะสม       
- จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 11.50 1.05 16.60 1.34 19.50 1.29 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 117.36 10.75 187.96 15.17 245.81 16.32 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น1/ (19.51) (1.79) (40.92) (3.30) (59.76) (3.97) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 344.84 31.58 399.12 32.22 456.14 30.28 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ - - - - (2.48) (0.16) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 344.84 31.58 399.12 32.22 453.66 30.12 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,091.91 100.00 1,238.67 100.00 1,506.20 100.00 

หมำยเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียด ดงันี ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มลูค่าเท่ากบั ติดลบ 19.51 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา – สทุธิ เท่ากบั 198.13 ล้านบาท  
2. สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 217.64 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มลูค่าเท่ากบั ติดลบ 40.92 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา – สทุธิ เท่ากบั 176.72 ล้านบาท 
2. สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 217.64 ล้านบาท 
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 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 4  

(ข) ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนรวม  
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย – สทุธิ 1,172.76 99.31 1,209.05 98.46 1,334.10 98.22 
รายได้อื่น ๆ       

- ก าไร )ขาดทนุ ( ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดั
มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 

(12.38) (1.05) 9.09 0.74 3.29 0.24 

- ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 5.78 0.49 (7.36) (0.60) 2.22 0.16 

- อ่ืน ๆ 14.77 1.26 17.18 1.40 18.69 1.38 
รวมรำยได้ 1,180.93 100.00 1,227.96 100.00 1,358.30 100.00 

ต้นทนุขาย 905.92 76.71 887.25 72.25 981.74 72.28 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 99.80 8.45 108.70 8.85 134.17 9.88 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 95.83 8.11 118.21 9.63 118.65 8.74 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,101.55 93.28 1,114.17 90.73 1,234.56 90.89 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงนิได้ 79.38 6.72 113.79 9.27 123.74 9.11 
ต้นทนุทางการเงิน 33.38 2.83 30.95 2.52 38.73 2.85 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - 0.84 0.06 
ภาษีเงินได้ 5.20 0.44 12.97 1.06 13.99 1.03 

ก ำไรส ำหรับงวด 40.79 3.46 69.88 5.69 70.17 5.17 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 0.34 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 0.34 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 40.79 3.47 69.88 5.69 74.83 5.51 
 

 
 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 5  

 (ข) ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
งบกระแสเงนิสด : บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
ปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 
คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบีย้จ่าย 
สินทรพัย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลกูหนีก้ารค้า 
สนิค้าคงเหลอื 
ลกูหนีอ้ื่น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจ้าหนีก้ารค้า 
เจ้าหนีอ้ื่น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายและหนีส้นิหมนุเวียนอื่น 
จ่ายภาษีเงินได้ 

45.99 
 

70.53 
- 

0.13 
(0.32) 
1.68 
(0.43) 
0.02 
12.38 

- 
(0.58) 
33.38 

 
(57.32) 
(79.00) 
0.001 
0.86 
(1.08) 

 
(20.52) 
(1.37) 
19.09 
(6.61) 

82.85 
 

69.07 
2.13 
0.31 
(0.06) 
8.74 
(0.24) 

- 
(9.09) 

- 
(0.27) 
30.95 

 
10.87 
(140.18) 

- 
(4.56) 
(2.03) 

 
(10.90) 
0.72 
(6.63) 
(11.74) 

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) 

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 16.84 19.93 12.16 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้เพิ่มขึน้ 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 

- 
- 

(35.52) 

(30.00) 
- 

(28.08) 

(0.60) 
(57.08) 
(27.02) 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 6  

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้ 
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
รับดอกเบีย้ 

(1.29) 
8.20 
0.57 

(1.90) 
1.70 
0.27 

(0.01) 
0.002 
1.0 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (25.04) (58.00) (83.71) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
เจ้าหนีจ้ากการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงินลดลง 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่ก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิม่ขึน้ 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ 
เงินสดรับจากคา่หุ้นเพิ่มทนุ / การเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชน 

เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ภายใต้สญัญาขาย
และเช่ากลบัคืน 
จ่ายเงินปันผล 
จ่ายดอกเบีย้ 

(41.58) 
19.44 

(10.31) 
- 

5.00 
(36.46) 

- 
137.48 

 
7.84 

 (30.89) 
(32.64) 

(21.68) 
(1.32) 

(12.70) 
- 

269.90 
(130.01) 

- 
- 
 

9.72 
 (15.60) 
(31.69) 

209.21 
9.01 

(10.77) 
10.50 
4.10 

(60.10) 
0.49 
15.10 

 
- 

(35.88) 
(41.03) 

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 17.88 66.62 100.62 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) – สุทธิ 1.85 28.55 29.08 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัต้นงวด 1.63 3.47 32.02 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 3.47 32.02 61.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 7  

(ค) ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 
CASH CYCLE (วนั) 

0.71 
0.26 
0.02 
8.41 
42.80 
6.73 
53.48 
5.79 
62.13 
34.15 

0.98 
0.29 
0.03 
7.42 
48.54 
5.92 
60.86 
6.31 
57.06 
52.34 

0.94 
0.28 
0.02 
7.46 
48.28 
5.98 
60.18 
6.23 
57.80 
50.66 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 

22.75 
6.77 
21.21 
3.42 
14.99 

26.62 
9.41 
17.51 
5.66 
18.78 

26.41 
9.28 
9.83 
5.51 
17.55 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ (%) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 

3.93 
28.40 
1.15 

6.00 
36.49 
1.06 

5.45 
39.34 
0.99 

อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)1/ 

2.17 
1.66 
0.15 
38.24 

2.10 
2.06 
0.10 
51.35 

2.32 
1.72 
0.05 
43.08 

หมำยเหตุ :  1/อตัราการจา่ยเงินปันผล = เงินปันผลจ่ายที่จะต้องจ่ายตามนโยบายของปีนัน้ ๆ / ก าไรสทุธิ 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 8  

2. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) 
 

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตัง้แต่ ปี 2556 - 2558 บริษัทมีมลูคา่รายได้จากการขายเพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

โดยมีอตัราการเติบโตเฉลีย่ (Compound Average Growth Rate) ส าหรับช่วง 3 ปีย้อนหลงัเท่ากบั ร้อยละ 6.66 โดย
รายได้จากการขายระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2557 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.09 และระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2558 มีอตัรา
การเติบโตร้อยละ 10.34 ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่ โดยเปรียบเทียบอตัราการเติบโตระหวา่งปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทสามารถ
สร้างอตัราการเติบโตให้เพิ่มสงูขึน้ได้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า แม้ว่าในปี 2558 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่บรรยากาศการค้าขาย
ทัง้ปัจจยัภายในประเทศและภายนอกประเทศยงัไม่เอือ้อ านวยตอ่ภาวะการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนทัว่ไป ทัง้จาก
การสง่ออกที่ปรับตวัลดลง ความสามารถในการแข่งขนัที่ลดง การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า สถานการณ์ภยั
แล้ง รวมถึงการลงทนุจากภาครัฐยงัไม่สามารถฟืน้ความเช่ือมัน่ภาคเอกชนได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทนบัวา่ มีความพอใจที่ยงัสามารถสร้างอตัราการเจริญเติบโตของรายได้จาก
การขายและรายได้รวมให้เพิ่มสงูขึน้ได้อยา่งต่อเนื่องภายใต้ปัจจยัลบในด้านตา่ง ๆ ที่ไมเ่อือ้อ านวยเทา่ที่ควร  

โดยภาพรวมของปี 2558 รายได้หลกัของบริษัทท่ีเกิดจากการสง่ออกสนิค้า ในรูปแบบการผลติตามค าสัง่ซือ้ 
(Made to order) ยงัเติบโตได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยยงัประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่มีมลูคา่คดิ
เป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้หมด ทางบริษัทยงัสามารถสร้างการเติบโตของการสง่ออกไปยงัญ่ีปุ่ น
ได้กวา่ร้อยละ 6.62 เมื่อเทียบกบัภาพรวมการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ไปจ าหนา่ยยงัประเทศญ่ีปุ่ นของทัง้ประเทศ มีการปรับตวั
ลดลงร้อยละ 16.92 ซึง่คาดวา่เป็นผลจากความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่คูค้่าในญ่ีปุ่ น ทีม่ีระยะเวลาค้าขายสนิค้าร่วมกนันานกวา่ 10 
ปี ประกอบกบัปีที่ผา่นมา บริษัทเน้นการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ เพื่อพฒันารูปแบบสนิค้าร่วมกนักบัทางคูค้่า เพื่อสร้าง
โอกาสทางการขายให้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีใ้นกลุม่ลกูค้าของบริษัทซึง่สว่นใหญ่คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า
ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทัง้ในรูปแบบของธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ และรูปแบบของร้านค้าปลกีทัว่ไปท่ีจ าหนา่ยสนิค้าที่
มีหลากหลาย คูค้่าเหลา่นีย้งัคงขยายการเติบโตของสาขาร้านได้ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น รวมถึงการขยายสาขานอกประเทศญ่ีปุ่ น
ด้วย สง่ผลให้บริษัทมียอดขายที่เติบโตควบคูไ่ปกบัการเจริญเตบิโตของคูค้่าในประเทศญ่ีปุ่ นด้วย สรุปโดยภาพรวมการ
สง่ออกสนิค้าของบริษัท ในรอบปี 2558 มีอตัราการเจริญเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 6.23 และส าหรับตลาดภายในประเทศ บริษัท
สามารถสร้างอตัราการเติบโตของรายได้จากการขายได้มากกวา่การสง่ออก ซึง่มีอตัราการเติบโตเทา่กบัร้อยละ 16.87 โดย
เป็นผลจากบริษัทเน้นจดัรายการสง่เสริมการขาย ท าโปรโมชัน่ ร่วมกบักลุม่ผู้ประกอบการร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ (Modern 
Trade) ที่สัง่ซือ้โดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท ได้แก่ แบรนด์ LEAF จ าหนา่ยให้กบัโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จ าหนา่ย
ผา่นบ๊ิกซี แบรนด์ a7 (เอ-เซเวน่) จ าหนา่ยผา่นเมกาโฮม และแบรนด์ HASTA จ าหนา่ยผา่นไทวสัด ุนอกจากนีย้งัมีการผลติ
และจ าหนา่ยภายใต้เฮ้าส์แบรนด์ให้กบัเทสโก้ โลตสั เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้เร่ิมการซือ้ขายสินค้ากบัทาง ด ู โฮม 
ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผา่นมาด้วย ส าหรับในสว่นของการจ าหนา่ยสินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA ยอดขายยงัคงเติบโต
ต่อเนื่องส าหรับช่วงปีที่ผา่นมา ส าหรับในสว่นของต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย โดยรวมแล้วบริษัทยงัสามารถรักษาระดบัของ
อตัราก าไรขัน้ต้นให้ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา โดยควบคมุต้นทนุวตัถดุิบและคา่ใช้จ่ายในกระบวนการผลิตได้อยู่ ในระดบั
เดิม นอกจากนีย้งัสามารถปรับลดลงในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหารได้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา สว่นคา่ใช้จ่ายในการ
ขายยงัคงต้องพฒันาเพื่อปรับลดสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายเมื่อเทียบกบัรายได้รวมให้ลดต ่าลงกวา่นี ้ เนื่องจากปีที่ผ่าน
มาบริษัทยงัคงเน้นรายการสง่เสริมการขาย เพื่อรักษายอดขายให้เติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง แตอ่ย่างไรก็ตามโดยภาพรวม
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ของก าไรสทุธิยงัคงเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกบัช่วงปีที่ผา่นมา โดยมีอตัราการเติบโตของก าไรสทุธิเทียบระหว่างปี 2557 และ 
ปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 7.09  

นบัตัง้แตก่ลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจเสร็จสมบรูณ์เป็นที่เรียบร้อยตัง้แตช่่วง
ปี 2554 นัน้ บริษัทได้ประกอบธุรกิจผา่นการด าเนินการของ 2 นิติบคุคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) และ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ที่บริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อย
ละ 99.95) โดยภายหลงัการจดัโครงสร้างดงักลา่วแล้ว บริษัทจะมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจหลกั คือ การผู้ผลติและจดั
จ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ การ
ผลติและจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ผา่นโชว์รูมสาขาภายใต้ตราสนิค้า ELEGA 16 
แหง่ ซึง่จะจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทัง้นีผ้ลติภายในประเทศและที่น าเข้าจากตา่งประเทศ และ FINNA HOUSE 3 แหง่ 
ซึง่จะจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติโดยใช้ลขิสิทธ์ิลายการ์ตนูดิสนีย์ ภายใต้การเป็นผู้ได้รับสทิธิในการใช้ลายการ์ตนูเพ่ือการ
ผลติเฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ 
(พีวีซ)ี 

ตอ่มาในชว่งปี 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพิ่มเติมอีก 1 แหง่ คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(“บริษัทยอ่ย” หรือ “ECFH”) ในฐานะบริษัทยอ่ยที่ขณะนีบ้ริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 51 โดยมีแผนการเข้าเพิ่มทนุ
ขยายสดัสว่นการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ปี 2559 ECFH จะเป็นผู้ด าเนิน
ธุรกิจโดยการเข้าลงทนุในธุรกิจอืน่นอกเหนือจากธุรกิจหลกัในการเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ โดยปัจจบุนั ECFH 
ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจร้านค้าปลกี Can Do ในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่ทางบริษัทได้ซือ้แฟรนไชส์มาจากประเทศญ่ีปุ่ น จ าหนา่ย
สนิค้าทัง้ร้านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปัจจบุนัมีสาขาเปิดให้บริการรวม 3 แหง่ โดยสาขาแรกให้เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา และธุรกิจด้านพลงังานทดแทน โดยนบัตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท ECF Tornado Energy Godo Kaisha ที่มีการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีขนาดก าลงัการ
ผลติติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยูท่ี ่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo 
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ได้เร่ิมด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
รายได้ 
รายได้ของบริษัทสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหนา่ยได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
รายได้ของบริษัทแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ สามารถเรียงล าดบัสดัสว่นท่ีส าคญัเมื่อเทียบกบัรายได้จากการ

ขาย ได้ดงันี ้
อนัดบัท่ี 1 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
อนัดบัท่ี 2 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
อนัดบัท่ี 3 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม กลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลกีราย

ยอ่ย (Dealer) 
อนัดบัท่ี 4 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยกระดาษปิดผิว 
อนัดบัท่ี 5 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง  
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ปัจจบุนับริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 70 เมื่อเทียบ
กบัรายได้ 

 
รำยได้แบ่งแยกตำมประเภทผลิตภณัฑ์  

ตัง้แต่ปี 2556 – ปี 2558 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 

 
 

 
 
 
 

 
รายได้ของบริษัทแบง่แยกตามประเภทช่องทางการจดัจ าหนา่ย สามารถเรียงล าดบัสดัสว่นท่ีส าคญัเมื่อเทยีบกบั

รายได้จากการขาย ได้ดงันี ้
อนัดบัท่ี 1 คือ การผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) โดยใช้ตราสนิค้าของลกูค้า 
อนัดบัท่ี 2 คือ การผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท 
อนัดบัท่ี 3 คือ การจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม 
อนัดบัท่ี 4 คือ การจ าหนา่ยผา่นร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) 

ปัจจบุนับริษัทมีรายได้จากการผลติตามค าสัง่ซือ้ คดิเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 59 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการ
ขาย หรือคิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 63 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นเิจอร์ทัง้หมด 
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สัดส่วนรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์  
แบ่งแยกตำมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

ตัง้แต่ปี 2556 – ปี 2558 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 

 
 
 

 
 
 

 
นอกจากนีย้งัสามารถแบง่ออกเป็นรายได้จากการจ าหนา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศ ส าหรับช่วงปี 2558 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.96 และร้อยละ 59.04 ตามล าดบั 
 
บริษัทมีรายได้จากการขายในชว่งปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 1,172.76 ล้านบาท 1,209.05 ล้านบาท 

และ 1,334.10 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้เทา่กบัร้อยละ 3.09 เมื่อเปรียบเทยีบระหวา่งปี 2556 และ 
ปี 2557 และร้อยละ 10.34 เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งปี 2557 และปี 2558 

ซึง่หากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลติภณัฑ์ จะพบวา่ ในช่วงปี 2558 รายได้จากการขายทีเ่พิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัเกิดจากบริษัทมอีตัราการเติบโตของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คดิเป็นอตัราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงปี 2557 เทา่กบัร้อยละ 11.71 และร้อยละ 7.01 
ตามล าดบั นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถสร้างอตัราการเติบโตของยอดขายส าหรับผลติภณัฑ์กระดาษปิดผิว และไม้
ยางพาราแปรรูปอบแห้งได้เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ยกเว้นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นกลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้า
ปลกีรายยอ่ย (Dealer) ซึง่ในรอบปี 2559 นี ้บริษัทจะวางแผนกลยทุธ์ทางด้านการตลาดเพื่อขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย
ในกลุม่ Dealer ให้เพิม่ขึน้จากเดมิ 

ทัง้นีเ้ฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทผลติเพื่อจ าหนา่ยทัง้หมดจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา 
ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม กลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) โดยสว่นใหญ่จะเป็น
เฟอร์นิเจอร์ทัง้ที่บริษัทผลติเอง น าเข้ามาจากตา่งประเทศ หรือจ้างโรงงานภายนอกผลติสนิค้าให้กบับริษัท 

หากพิจารณาในแง่ของช่องทางการจดัจ าหนา่ยส าหรับปี 2558 จะพบวา่ บริษัทมียอดขายเติบโตขึน้จากทัง้ 3 
สว่น ได้แก่ การผลติจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) เติบโตร้อยละ 13.68 การผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้า
ของบริษัท เติบโตร้อยละ 5.23 และการจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ELEGA และ โชว์รูม FINNA HOUSE เติบโตร้อยละ 12.07 
ยกเว้นในสว่นของการจ าหนา่ยผา่นร้านค้าสง่ และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) มีอตัราการเติบโตที่ลดลงจากเดมิร้อยละ 
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57.19 ซึง่ประเด็นนี ้ทางบริษัทไมไ่ด้นิ่งนอนใจ และอยูร่ะหวา่งการจดัหาบคุลากรทางด้านการตลาดเพิม่เตมิเพื่อสร้างความ
เข้มแขง็ด้านบคุลากร รวมทัง้จะพิจารณาการปรับเปลีย่นกลยทุธ์ทางด้านการตลาดให้สามารถเจาะกลุม่ลกูค้า ขยาย
ช่องทางการตลาด การพิจารณาคดัเลอืกสนิค้าเพื่อให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้ากลุม่ Dealer เพื่อเร่งสร้างรายได้จาก
การขายให้เติบโตขึน้จากเดมิ 

ในสว่นการผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่แล้วจะพบวา่ ปีที่แล้วบริษัทมี
สดัสว่นการเติบโตที่ลดลงจากรายได้ในสว่นนีเ้นื่องจากกลุม่ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นมีค าสัง่ซือ้ลดลง จากปัจจยัด้านภาษีเพื่อ
การบริโภคที่ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 แตส่ าหรับปี 2558 นี ้บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากการผลติ Made 
to order ได้เพิ่มขึน้จากเดิม ซึง่สาเหตสุ าคญัเกิดจากบริษัทได้รับค าสัง่ซือ้จากกลุม่ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น โดยภาพรวมของ
ทัง้ปี 2558 เติบโตร้อยละ 6.62 ในขณะท่ีภาพรวมยอดการสง่สนิค้าไปจ าหนา่ยตา่งประเทศของทัง้บริษัทก็มีอตัราการ
เติบโตเพิม่สงูขึน้ท่ีร้อยละ 6.23 โดยมีการสง่ออกไปจ าหนา่ยในประเทศญ่ีปุ่ นคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้
จากการขายทัง้หมด รองลงมาคอื ประเทศบาเรน ไต้หวนั ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย ตามล าดบั ซึง่ในรอบปี 2558 บริษัทอยู่
ในช่วงเร่ิมต้นของการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ได้รับการตอบรับในช่วงแรกเป็น
อยา่งดี และสามารถขยายฐานลกูค้าเพิ่มเติมไปยงั ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้เพิม่ขึน้จากเดิม  

ทัง้นีโ้ดยทัง้หมดของการสง่ออกจะเป็นผลติตามค าสัง่ซือ้จากลกูค้า ซึง่เหลา่นีเ้ป็นผลจากบริษัทปรับกลยทุธ์โดย
การเข้าหาลกูค้าเพื่อน าเสนอแผนการพฒันาสนิค้าร่วมกนั ทัง้ในด้านรูปแบบของสนิค้า การใช้วสัดใุหม ่ๆ ในการผลติ ความ
ถึงการพิจารณาด้านประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวนัให้เพิ่มขึน้จากเดมิ โดยสนิค้าบางประเภท
ที่ทางบริษัทยงัไมเ่คยผลติ ทางทมีออกแบบก็ได้น าเสนอสนิค้าใหม ่ๆ เพื่อน าเสนอตอ่ลกูค้า เป็นการสร้างโอกาสในการขาย
ให้เพิ่มขึน้จากเดมิ นอกจากนีใ้นสว่นของการผลติตามค าสัง่ซือ้ ยงัเป็นการผลติและจ าหนา่ยภายใต้เฮ้าส์แบรนด์ให้กบัทาง
เทสโก้โลตสั และ ด ูโฮม ซึง่บริษัทได้เร่ิมการซือ้ขายกบัด ูโฮม ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 2558 ที่ผา่นมาด้วย  

ในสว่นของเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท ผลติภณัฑ์กลุม่นีเ้ป็นการผลติและจ าหนา่ย
ให้กบักลุม่ลกูค้าร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ (Modern Trade) ได้แก่ แบรนด์ LEAF จ าหนา่ยให้กบัโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct 
จ าหนา่ยผา่นบ๊ิกซี แบรนด์ เอ เซเวน่ (a.) จ าหนา่ยผา่นเมกาโฮม และแบรนด์ HASTA จ าหนา่ยผา่นไทวสัด ุ โดยในสว่น
ช่องทางการจ าหนา่ยนีบ้ริษัทได้วางแผนกลยทุธ์ด้านการตลาด โดยเน้นการปรับปรุงรูปแบบสนิค้าใหม ่ ๆ การเข้าร่วม
รายการสง่เสริมการขายอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีย้งัตัง้เป้าหมายเพื่อขยายฐานลกูค้าในกลุม่ Modern Trade ให้เติบโต
อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ในปีนี ้บริษัทสามารถขยายช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัด ูโฮม ได้เพิ่มขึน้อกี 1 แหง่ 

ส าหรับการจ าหนา่ยสนิค้าของบริษัทผา่นโชว์รูม ELEGA ซึง่เป็นพืน้ท่ีเช่าภายในห้างอินเด็กซ์ ลฟีวิ่ง มอลล์ และโฮ
มโปรนัน้ จากข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีจ านวนสาขาโชว์รูม ELEGA รวมทัง้สิน้ 16 สาขา โดยยงัคง
ตัง้เป้าหมายขยายฐานโชว์รูมให้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยตัง้เป้าไว้ในปี 2559 จะขยายเพิ่มขึน้อีกไมน้่อยกวา่ 7 สาขา โดย
ในช่วงปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นโชว์รูม ELEGA เติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 12.07 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
นอกจากนีเ้มื่อช่วงเดือนสงิหาคม 2558 ที่ผา่นมา บริษัทได้เปิดตวัโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์
ภายใต้ลขิสทิธ์ิลายการ์ตนูดิสนีย์ โดยผลติภณัฑ์ท่ีจดัจ าหนา่ยภายในโชว์รูมทางบริษัทเป็นผู้ผลติเองทัง้สิน้ สนิค้าท่ีจ าหนา่ย
ครอบคลมุตัง้แตผ่ลติภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ อาทิ ผลติภณัฑ์ชดุห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชดุเตียง ตู้ เสือ้ผ้า ตู้ ข้างเตยีง 
ผลติภณัฑ์โซฟานัง่เลน่ ผลติภณัฑ์ตู้ เอนกประสงค์ ผลติภณัฑ์ของใช้ทัว่ไป อาทิ ที่แขวนเสือ้ ชัน้ติดผนงั กระจก เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัได้น าเสนอผลติภณัฑ์ภายใต้ลขิสทิธ์ิของ Disney ไปยงัช่องทางการจ าหนา่ยผา่นกลุม่ Modern Trade ด้วย 
ซึง่คาดวา่ ในรอบปี 2559 เป็นต้นไป จะเห็นการเติบโตของรายได้จากสว่นของ FINNA HOUSE อยา่งมีนยัส าคญั 
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ในสว่นของการผลติ บริษัทได้วางแผนโดยได้ใช้เทคโนโลยีใหม ่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการผลติ เพื่อจะได้
ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการผลติให้ลดลงได้ ประกอบกบัการขยายฐานก าลงัการผลติซึง่ที่ผา่นมาก็ได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง
มาโดยตลอด ทัง้นีเ้พื่อให้สามารถรองรับกบัปริมาณค าสัง่ซือ้ทัง้ในสว่นของเฟอร์นเิจอร์ไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด จากกลุม่ลกูค้า
ประเภท Made to order และประเภทร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ภายในประเทศทีม่ีสง่ค าสัง่ซือ้เข้ามาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในชว่ง
ปี 2558 นี ้ บริษัทได้เพิ่มเติมเคร่ืองมือในสว่นของเคร่ืองพมิพ์งานท่ีมีความทนัสมยั เพื่อรองรับการผลติในสว่นกลุม่
ผลติภณัฑ์ท่ีผลติภายใต้ลขิสทิธ์ิลายการ์ตนูของดิสนีย์ ซึง่สนิค้าในกลุม่นีบ้ริษัทจดัเป็นกลุม่สนิค้าที่จะสามารถสร้าง
มลูคา่เพิม่ (Value Added) ให้กบัผลติภณัฑ์ได้  

นบัตัง้แตช่่วงเดือนธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา บริษัทยอ่ย หรือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ได้เร่ิมการด าเนินธุรกิจ
ทัง้ในสว่นของร้านค้าปลกี Can Do ซึง่เป็นร้านค้าปลกีในรูปแบบร้าน 100 เยน ทีจ่ าหนา่ยสนิค้าราคาเดยีวทัง้ร้านในราคา 
60 บาท ปัจจบุนัมจี านวนสาขาทีเ่ปิดให้บริการรวม 3 สาขา และภายในปีนีค้าดวา่ จะเปิดเพิม่เตมิอกี 10 สาขา รวมเป็น 13 
สาขา ภายในสิน้ปี 2559 ซึง่คาดวา่ ในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้จากการขายของบริษัทให้เติบโตขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
เช่นกนั นอกจากนีบ้ริษัทยงัเร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ที่มีขนาดก าลงัการผลติ 1.5 เมกะวตัต์ นบัตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา  

 
รายได้อื่นของบริษัท ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มมีลูคา่เทา่กบั 8.17 ล้านบาท 18.92 ล้านบาท และ 24.20 

ล้านบาท ตามล าดบั รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วย ก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร
อนพุนัธ์ ก าไร (ขาดทนุ) จาอตัราแลกเปลีย่น และในสว่นอื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวสัด ุ ก าไร (ขาดทนุ) 
จากการขายสนิทรัพย์ถาวร ดอกเบีย้รับ รายได้ชดเชยสง่ออก  

ทัง้นีส้ว่นประกอบท่ีส าคญัของรายได้อื่น คือ รายการก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของ
ตราสารอนพุนัธ์ โดยในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มีมลูคา่เทา่กบั ขาดทนุ 12.38 ล้านบาท ก าไร 9.09 ล้านบาท และ
ก าไร 3.29 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
รายได้รวม ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 1,180.93 ล้านบาท 1,227.97 ล้านบาท

และ 1,358.30 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตโดยเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) เทา่กบั ร้อยละ 7.25 มลูคา่รายได้รวม
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตามการเตบิโตที่ส าคญัของรายได้จากการขาย 

 
ต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ย 
 
บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขาย ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 77.25 ร้อยละ 

73.38 และร้อยละ 73.59 ตามล าดบั หรือคดิเป็นมลูคา่ต้นทนุขาย เทา่กบั 905.92 ล้านบาท 887.25 ล้านบาท และ 981.74 
ล้านบาท ตามล าดบั  

หากพิจารณาข้อมลูตัง้แตปี่ 2556 ถงึปี 2558 จะเห็นได้วา่บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายที่
ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื่อง สาเหตทุี่ส าคญัเกิดจากบริษัทมีการลงทนุสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-
Automatic Machine) เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มากขึน้ โดยเคร่ืองจกัร
บางสว่นเร่ิมตดิตัง้และใช้งาน และสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ต้นทนุการผลตินบัตัง้แตปี่ 2556 ประกอบกบัชว่งปี 2557 
บริษัทได้น าเงินท่ีได้จากการระดมทนุผา่นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้กบัประชาชนทัว่ไป (IPO) โดยเงินสว่นใหญ่ที่ได้จาก
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การระดมทนุถกูน าไปใช้ในการลงทนุเพื่อเสริมประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรและกระบวนการผลติให้ดียิ่งขึน้ สง่ผลให้บริษัท
สามารถปรับลดปริมาณพนกังานที่ใช้ในกระบวนการผลติให้ลดลงได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยการลงทนุในเคร่ืองจกัรดงักลา่ว 
สง่ผลตอ่ต้นทนุขายที่สามารถปรับลดลงได้เมื่อพจิารณาจากชว่ง 3 ปีย้อนหลงัที่ผา่นมา ส าหรับปี 2557 สาเหตสุ าคญัอีก
ประการท่ีสง่ผลให้มีอตัราสว่นต้นทนุขายลดลงยงัเกิดจากการเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ การควบคมุต้นทนุและ
คา่ใช้จา่ยในการสัง่ซือ้สนิค้าในกระบวนการผลติ สง่ผลให้ต้นทนุและค่าใช้จา่ยในการผลติสามารถปรับลดลงได้จากเดมิ 
ในขณะท่ีแนวโน้มของราคาวตัถดุิบส าคญัที่ใช้ในการผลติ ได้แก่ ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารามีราคาที่มเีสถียรภาพไม่
มีการแกวง่ตวัขึน้ลงอยา่งมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด ส าหรับปี 2558 บริษัทยงัสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายให้อยูใ่นระดบัท่ี
ใกล้เคยีงกบัปี 2557 ได้เกิดจากราคาไม้ปาตเิคิลบอร์ด และไม้ยางพารามีราคาที่มเีสถียรภาพใกล้คียงกบัปี 2557 
นอกจากนีย้งัใช้นโยบายควบคมุคา่ใช้จา่ยในกระบวนการผลติอยา่งเข้มงวดตามปกติ 

 
บริษัทมีสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้รวม ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 

8.49 ร้อยละ 8.85 และร้อยละ 9.88 ตามล าดบั และมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบั
ร้อยละ 8.15 ร้อยละ 9.63 และร้อยละ 8.74 ตามล าดบั  

สาเหตสุ าคญัที่ท าให้บริษัทมีสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ตัง้แตปี่ 2556 ถึงปี 2558 เกิดจาก
บริษัทมีคา่ใช้จ่ายด้านการโฆษณาและสง่เสริมการขายในประเทศเป็นคา่ใช้จ่ายทีเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ปรับเพิ่มขึน้ในแต่
ละปี ส าหรับการจ าหนา่ยสนิค้าให้กบักลุม่ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั บิ๊กซี โฮมโปร เมกา 
โฮม และไทวสัด ุ เมื่อรายได้จากการจ าหนา่ยผา่น Modern Trade เพิ่มขึน้ ประกอบกบัอตัราคา่สง่เสริมการขายตาม
ข้อตกลงปรับเพิม่ขึน้ทกุปี บริษัทจึงมคีา่โฆษณาและสง่เสริมการขายดงักลา่วที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึน้เช่นกนั โดยคา่ใช้จ่าย
ส าหรับการโฆษณาและสง่เสริมการขายที่จ่ายให้กบั Modern Trade ตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั มีรายละเอยีดในภาพรวม
ทัง้หมดแยกเป็นแตล่ะรายการท่ีต้องจา่ยให้กบัแตล่ะแบรนด์ (เทสโก้ โลตสั บ๊ิกซี โฮมโปร เมกา โฮม และไทวสัด)ุ ดงันี ้

 คา่สว่นลดพเิศษทางการค้า (Rebate) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละตามยอดขาย 
 คา่ใช้จา่ยส าหรับพนกังานด้านการตลาด คดิเป็นคา่ใช้จา่ยคงที่ตอ่เดือน 
 คา่ใช้จา่ยทางด้านการตลาด คิดเป็นสดัสว่นร้อยละตามยอดขาย 
 คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการกระจายสนิค้า คิดเป็นสดัสว่นร้อยละตามยอดขาย 
 คา่ใช้จา่ยสว่นลดส าหรับการเปิดสาขาใหม ่คิดตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั 
 คา่ใช้จา่ยสว่นลดส าหรับโปรโมชัน่ครบรอบปี (Thank You Bonus) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ

เฉพาะยอดขายส าหรับเดือนธนัวาคมในแตล่ะปี 
 คา่ใช้จา่ยพเิศษจ่ายคงที่ คิดตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัตอ่ปี 
สว่นสาเหตเุพิ่มเติมอื่น ๆ คือ มคีา่ใช้จ่ายในการขนสง่สนิค้าเพิม่ขึน้ 

สว่นสาเหตสุ าคญัที่ท าให้บริษัทมีแนวโน้มสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารปรับตวัลดลงจากปี 2557 เกิดจาก
ในช่วงปี 2557 บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยัเทา่กบั 8.74 ล้านบาท ซึง่มลูคา่การตัง้คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยัเพิ่มขึน้อยา่ง
มีนยัส าคญัเนื่องจากปฏิบตัิบนหลกัการความระมดัระวงั (Conservative basis) แตส่ าหรับปี 2558 มีการกลบัรายการคา่
เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลงเป็น 5.38 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทมคีา่ใช้จา่ยในการบริหารลดลงจากเดิม  

 
ส าหรับสดัสว่นต้นทนุทางการเงินตอ่รายได้รวมของบริษัท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 2.84 

ร้อยละ 2.52 และร้อยละ 2.85 หรือคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 33.38 ล้านบาท 30.95 ล้านบาท และ 38.73 ล้านบาท ตามล าดบั  
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ทัง้นีต้้นทนุทางการเงินท่ีเกิดขึน้ตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมาทัง้หมดเป็นดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยมืเงินกบัสถาบนั
การเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้างวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ปี 
2557 และปี 2558 เทา่กบั 352.63 ล้านบาท 330.98 ล้านบาท และ 540.24 ล้านบาท ตามล าดบั และมียอดคงค้างวงเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 93.88 ล้านบาท 233.77 ล้าน
บาท และ 177.77 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นีใ้นชว่งปี 2558 ยอดคงค้างวงเงินกู้ยืมทัง้ในสว่นระยะสัน้เพิ่มขึน้จากเดิมมาก 
เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยมืเงินเพือ่น าไปใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใช้ในสว่นของ
สต็อกสนิค้าที่เพิม่ขึน้จากเดิม นอกจากนีย้งัเกิดจากการกู้ยมืเงินของบริษัทยอ่ย ที่ขณะนีอ้ยูใ่นชว่งเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจ
โดยในสว่นของร้านค้าปลกี Can Do เป็นร้านค้าในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่จ าหนา่ยสนิค้าราคาเดียวทัง้ร้านในราคา 60 
บาท ที่เปิดให้บริการขณะนีร้วม 3 สาขา ท าให้บริษัทยอ่ยมคีวามจ าเป็นจะต้องจดัหาวงเงินทนุหมนุเวียน เพื่อใช้ทัง้ในสว่น
ของการตกแตง่ร้าน การสัง่ซือ้สนิค้าเพื่อวางจ าหนา่ยภายในร้านรวมถงึเพื่อสต็อกสนิค้าส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ในสว่นของวงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทมีแนวโน้มปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากมกีารจา่ยช าระคืนหนี ้
ไป และได้มีการเจรจาเพื่อขอปรับโครงสร้างมาเป็นการขยายวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ เพื่อใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท  

 
อตัราก าไรขัน้ต้น และอตัราก าไรสทุธิ 

 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 คดิเป็นสดัสว่นก าไรขัน้ต้นตอ่รายได้จากการขาย ร้อย

ละ 22.75 ร้อยละ 26.62 และร้อยละ 26.41 ตามล าดบั หรือคดิเป็นมลูคา่ก าไรขัน้ต้น เทา่กบั 266.84 ล้านบาท 321.80 
ล้านบาท และ 352.36 ล้านบาท ตามล าดบั 

สาเหตสุ าคญัที่ท าให้บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวัเพิม่ขึน้หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ตัง้แตช่่วงปี 2556 
เกิดจากบริษัทได้ปรับนโยบายในกระบวนการผลติใหมโ่ดยเน้นลดต้นทนุการผลติสนิค้า การสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรกึ่งอตัโนมตั ิ
(Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ดที่มากขึน้จากเดมิ เพื่อจะได้ลด
ต้นทนุในสว่นของจ านวนพนกังานในกระบวนการผลติ การฝึกอบรมพนกังานเพื่อให้มีทกัษะและความช านาญในการผลติ
เพื่อลดสว่นสญูเสยี ประกอบกบับริษัทสามารถเจรจาตอ่รองเพือ่ขอปรับราคาสนิค้ากบัลกูค้าได้ และปริมาณค าสัง่ซือ้ที่
เพิ่มขึน้ชว่ยลดคา่ใช้จ่ายในการผลติคงที่ตอ่หนว่ยให้ลดลงจากเดมิ โดยผลจากการด าเนินนโยบายตา่ง ๆ ตามที่กลา่วมา 
เร่ิมเห็นผลอยา่งชดัเจนตัง้แตช่ว่งปี 2554 เป็นต้นมา และสง่ผลตอ่เนื่องจนถึงช่วงปี 2556 ถงึชว่งปี 2558 ที่ผา่นมา 

ส าหรับช่วงปี 2556 และ ปี 2557 มีอกีสาเหตทุี่สง่ผลตอ่ก าไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้เกิดจากการเพิ่มประสทิธิภาพใน
กระบวนการผลติ การควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการสัง่ซือ้สนิค้าในกระบวนการผลติ สง่ผลให้ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยใน
การผลติสามารถปรับลดลงได้จากเดิม ในขณะท่ีแนวโน้มของราคาวตัถดุิบส าคญัที่ใช้ในการผลติ ได้แก่ ไม้ปาติเคิลบอร์ด 
และไม้ยางพารามีราคาที่มเีสถียรภาพไมม่ีการแกวง่ตวัขึน้ลงอยา่งมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด 

 
เมื่อพิจารณาอตัราก าไรสทุธิของบริษัท พบวา่ บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั ร้อย

ละ 3.47 ร้อยละ 5.66 และร้อยละ 5.55 หรือคิดเป็นมลูคา่ก าไรสทุธิเทา่กบั 40.79 ล้านบาท 69.88 ล้านบาท และ 74.83 
ล้านบาท ตามล าดบั  
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โดยผลกระทบส าคญัตอ่ผลประกอบการโดยรวมที่ผา่นมาของบริษัท ส าหรับปัจจยัภายนอกคือ การปรับตวัเพิ่มขึน้
หรือลดลงของราคาไม้ยางพารา ราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึง่ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ปริมาณค าสัง่ซือ้
จากลกูค้าทีเ่ข้ามาเพิ่มขึน้หรือลดลงซึง่สง่ผลตอ่คา่ใช้จ่ายในการผลติคงที่ตอ่หนว่ยที่จะเกิดการประหยดัตอ่ขนาด 
(Economies of scale) ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ ปัญหาการปรับเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายที่เรียกเก็บจากร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ (Modern Trade) ส าหรับปัจจยัภายในคือ 
ความสามารถในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลติ รวมถึงการลงทนุน าเคร่ืองจกัรกึ่งอตัโนมตัเิข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพในกระบวนการผลติและสามารถลดจ านวนพนกังานในสายการผลติเฟอร์นิเจอร์ให้ลดลงจากเดิม การเพิม่
ทกัษะและความช านาญในการผลติให้กบับคุลากรเพื่อช่วยลดต้นทนุและคา่ใช้จา่ยที่จะเกิดขึน้จากสว่นสญูเสยีได้ 
ความสามารถในการบริหารจดัการต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลติ คา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จา่ยในการบริหารให้ลดลง
ได้จากเดิม  

ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่ ในช่วงปี 2558 แม้วา่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลงัอยูใ่นช่วงของการประสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ภยัแล้งภายในประเทศฉดุก าลงัซือ้ในประเทศให้ลดลงจากเดิม ตวัเลขการเจริญเติบโตยงัไมชี่ ้
ชดัวา่เร่ิมฟืน้ตวัอยา่งมีนยัส าคญั การลงทนุจากภาครัฐยงัไมส่ามารถฟืน้ความเช่ือมัน่ภาคเอกชนได้ ปัญหาเศรษฐกิจโลก
ชะลอตวั แตท่ี่ผา่นมา บริษัทเน้นการใช้นโยบายควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในทกุ ๆ กระบวนการท างาน ซึง่ชว่ยให้
เกิดการควบคมุต้นทนุการผลติ ต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ให้อยูไ่ด้ในระดบัเดิมและลดลงจากเดิม สง่ผลให้
บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายเติบโตร้อยละ 10.34 รายได้รวมเติบโตร้อยละ 10.61 และก าไรสทุธิส าหรับปี 2558 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.09 ในขณะที่สถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศไมเ่อือ้อ านวยแตอ่ยา่งใด 
 

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ  
 
 สนิทรัพย์ 

 สนิทรัพย์หมนุเวียน 
  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีมลูคา่สนิทรัพย์หมนุเวียน เทา่กบั 480.32 ล้านบาท 
631.47 ล้านบาท และ 861.96 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี  ้
 

- ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มีมลูคา่ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ เทา่กบั 
168.38 ล้านบาท 155.50 ล้านบาท และ 197.69 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบั ร้อยละ 
15.42 ร้อยละ 12.56 และร้อยละ 13.12 ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารค้าปรับตวัเพิ่มขึน้ตามรายได้จากการขายที่
เพิ่มขึน้  

หากพิจารณาการเปลีย่นแปลงของลกูหนีก้ารค้า ตัง้แตปี่ 2556 ถึงปี 2558 จะพบวา่ โดยภาพรวม
บริษัทมีมลูคา่ของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปตามการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการขาย แตม่ลูคา่ดงักลา่วได้
ปรับตวัลดลงในช่วงปี 2557 เกิดจากบริษัทเร่ิมเข้มงวดกบัการเรียกเก็บหนีจ้ากลกูหนีม้ากขึน้ตัง้แตช่่วงปลายปี 
2557 ซึง่บางรายโดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าปลกีและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) เร่ิมดงึการจา่ย
ช าระเงินและบริษัทเร่ิมทวงถามการช าระหนีจ้ากลกูค้าในกลุม่นีม้ากขึน้ และหากพิจารณาจากความสามารถ
ในการจดัเก็บหนี ้จะพบวา่ บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ในช่วงปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 42.80 
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วนั 48.54 วนั และ 48.28 วนั ตามล าดบั โดยในชว่งปี 2557 - 2558 บริษัทยงัสามารถรักษาระยะเวลาการ
เรียกเก็บหนีใ้ห้อยูไ่ด้ในระดบัเดิมในขณะท่ีมีมลูคา่ลกูหนีก้ารค้าเพิม่สงูขึน้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรายการลกูหนีก้ารค้า - สทุธิเทา่กบั 197.69 ล้านบาท แบง่เป็น
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 8.50 ล้านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์นิเจอร์ และกระดาษปิดผิวส าหรับ
ใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 28.72 ล้านบาท คือ บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น 
จ ากดั และ บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีกรรมการเป็นคูส่มรสของนายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท และลกูหนีก้ารค้า – 
บริษัทอื่น 189.19 ล้านบาท ซึง่มลูคา่ลกูหนีก้ารค้าโดยสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 73.61 อยูใ่นกลุม่ลกูหนี ้
การค้าที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ ปัจจบุนัลกูค้าที่บริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมทัง้หมดจะเป็นลกูค้า Modern 
Trade และกลุม่ลกูค้า Dealer ภายในประเทศ ซึง่ที่ผา่นมากลุม่ลกูค้าดงักลา่วไมม่ีปัญหาเร่ืองการเรียกเก็บหนี ้
แตอ่ยา่งใด ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศบริษัทก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินเป็น L/C at sight หรือการโอนเงินทนัท ี
(T/T) ก่อนวนัสง่สนิค้า (Shipment Date)  

สามารถแสดงข้อมลูอายหุนีท้ี่ค้างช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ตามตารางดงันี ้
 

มูลค่าลูกหน้ีการค้า 

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 4.96 58.33% 
ค้างช าระ 

 
0.05% 

- ไมเ่กิน 3 เดือน 3.54 41.62% 
- ระหวา่ง 3  - 6 เดือน 0.00 

 - ระหวา่ง 7 - 12 เดือน 0.00 0.00% 
- เกินกวา่ 12 เดือน 0.00 0.00% 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 8.503 100.00% 
 
บริษัทอื่น - สุทธิ 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 139.26 73.61% 
ค้างช าระ 

  - ไมเ่กิน 3 เดือน 46.88 24.78% 
- ระหวา่ง 3  - 6 เดือน 2.01 1.06% 
- ระหวา่ง 7 - 12 เดือน 1.21 0.64% 
- เกินกวา่ 12 เดือน 2.36 1.25% 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 191.73 101.34% 
หกั ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ -2.54 -1.34% 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 189.19 100.00% 
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บริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยพิจารณาจากข้อมลูทางสถิตเิก่ียวกบัการ
เรียกเก็บหนีจ้ากลกูค้าในอดีต ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัการด าเนนิธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดนโยบายที่จะ
ติดตามลกูหนีใ้ห้ช าระหนีภ้ายในระยะเวลาที่ให้เครดติเทอมให้ได้ทัง้หมด ดงันี ้

 

ลูกหนีนั้บจำกวนัที่ถงึก ำหนดช ำระ 
อัตรำกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสัยจะสูญ  

ของยอดลกูหนีค้งเหลอืสุทธิ 
ตัง้แต ่0 – 1 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่1 – 3 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่3 – 6 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่6 – 12 เดือน ร้อยละ 50 

ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 100 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้น าลกูหนีก้ารค้าจ านวนเงินประมาณ 63.9 ล้านบาท ไปขายลดแก่

สถาบนัการเงินสองแหง่ ภายในวงเงินสนิเช่ือรวม 115.00 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สถาบนั
การเงินท่ีให้การสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือจากการขายลดลกูหนีก้ารค้า (Factoring) ดงักลา่วมีสทิธิไลเ่บีย้จ านวน
เงินประมาณ 50.80 ล้านบาท (ซึง่เป็นจ านวนเงินท่ีอยูร่ะหวา่งการรอเรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้าที่ทาง
บริษัทได้น าไปขายลดตอ่สถาบนัการเงิน) โดยได้แสดงเป็นหนีส้นิในรายการ “เจ้าหนีจ้ากการขายสทิธิเรียกร้อง
ลกูหนีก้ารค้า” ในการขอรับการสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือประเภทขายลดลกูหนี ้ (Factoring) ทางบริษัทไม่
จ าเป็นต้องจดัหาสนิทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสนิเช่ือประเภทนี ้ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่บริษัทในแง่
ของการไมม่ีภาระในหลกัทรัพย์เพื่อใช้ค า้ประกนั และเป็นการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินให้กบับริษัทอีก
รูปแบบหนึง่ ในกรณีที่ชว่งเวลาใดเวลาหนึง่บริษัทมียอดคงค้างเตม็ในวงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) ทางบริษัทก็
สามารถใช้วงเงินสนิเช่ือ Factoring เพื่อเสริมสภาพคลอ่งในช่วงเวลาดงักลา่วได้ 

 
- สินค้าคงเหลือ – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มีมลูคา่สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 

เทา่กบั 288.55 ล้านบาท 419.99 ล้านบาท และ 578.63 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบั 
ร้อยละ 26.43 ร้อยละ 33.91 และร้อยละ 38.42 ตามล าดบั  

สินค้าคงเหลือของบริษัทคือ วตัถดุิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลติ สนิค้าระหวา่งท า และสินค้าส าเร็จรูป
ที่เก็บสต๊อกไว้เพื่อจ าหนา่ย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่น าเข้าจากตา่งประเทศและที่สัง่ซือ้จากภายในประเทศเพื่อ
จ าหนา่ย นอกจากนีใ้นสว่นของงบการเงินรวมยงัไม่รวมสว่นสต็อกสินค้าของบริษัทย่อย หรือ บริษัท อีซีเอฟ 
โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึ่งอยูใ่นช่วงเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจ าหนา่ยสินค้าราคา
เดียวทัง้ร้าน ท าให้ปริมาณสต็อกสินค้าในสว่นสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มขึน้จากเดิมในช่วงปี 2558 ที่ผา่นมา โดย
หากพิจารณาจากอดีตที่ผ่านมาจะพบวา่ มลูคา่สินค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วท าให้บริษัทจ าเป็นต้องวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบ และการ
จดัเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และจะต้องป้องกนัปัญหาการขาดแคลน
วตัถดุิบที่จะใช้ในการผลิตเพื่อจดัจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าโดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม้ยางพารา ซึ่งในอดีตที่ผา่นมา
บริษัทมีการจดัเก็บสต็อกไม้ยางพาราโดยวางแผนด้านปริมาณไว้อยา่งเพียงพอ และในบางช่วงที่ราคา
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ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากไม้ยางพารามีราคาแพง บริษัทสามารถน าสต็อกสินค้าที่มีอยู่ไปจดัจ าหนา่ย
ให้กบับคุคลภายนอกได้ แต่โดยปกติแล้วไม้ยางพาราแปรรูปในระดบัคณุภาพดีจะถกูสง่ตอ่เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัททัง้หมดโดยไม่มีการจ าหน่ายให้กบับคุคลภายนอก ในปัจจุบนับริษัท
มีปริมาณค าสัง่จ้างผลิตและค าสัง่ซือ้สินค้าเข้ามามาก ดงันัน้ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้งที่ได้จาก
กระบวนการแปรรูปและอบแห้งของบริษัทกวา่ร้อยละ 95 ที่บริษัทผลิตได้จะถกูสง่เข้าสูก่ระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ของบริษัททัง้หมด โดยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้งที่เหลือประมาณร้อยละ 5 จะจดัอยู่ใน
กลุม่ไม้แปรรูปที่ไม่ได้ถกูน าไปใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากคณุภาพไม่ผ่านการคดัเลือก และขนาด
หน้าไม้ที่เลื่อยไม่ได้ขนาดตามที่ก าหนด ไม้แปรรูปจ านวนนีจ้ะถกูน าไปจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอก ที่รับ
ซือ้เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเป็นสินค้า อาทิ พาเลทส าหรับวางสินค้าต่อไป 

ส าหรับการผลิตและจ าหนา่ยสินค้าให้กบัลกูค้าต่างประเทศที่ผลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) 
และกลุม่ลกูค้า Modern Trade ภายในประเทศ โดยสว่นใหญ่แล้วจะเป็นการผลิตสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งบริษัทมีเง่ือนไขจะต้องผลติสินค้าส าเร็จรูปเพื่อจดัเก็บสต็อกไว้รอการสง่
มอบ โดยทางลกูค้าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมาณการสง่มอบสินค้าส าเร็จรูปที่บริษัท
ผลิตไว้รอเป็นครัง้ ๆ ไป ซึง่ทางบริษัทจ าเป็นที่จะต้องมีสต็อกสนิค้าไว้เพียงพอและควบคมุให้มีการสง่มอบ
สินค้าได้ตรงต่อเวลา ส าหรับช่วงปี 2558 ที่ผา่นมา มลูคา่สินค้าคงเหลือของบริษัทโดยสว่นใหญ่คือสินค้า
ระหวา่งผลติคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 58.96 ของมลูคา่สินค้าคงเหลือ – สทุธิ หรือคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั  
341.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีมลูคา่เทา่กบั 217.13 ล้านบาท  ซึ่งเป็นช่วงที่
บริษัทอยู่ระหวา่งการผลติสินค้าเพื่อรองรับการสง่มอบตามค าสัง่ซือ้ของกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศและ 
Modern Trade รองลงมาคือ กลุม่สินค้าส าเร็จรูป คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.58 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือ – 
สทุธิ หรือคิดเป็นมลูคา่เท่ากบั  171.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ที่มีมลูคา่เทา่กบั 
157.06 ล้านบาท   

หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (ค านวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ – กลุม่สินค้าส าเร็จรูป โดยไม่
รวมสินค้าระหวา่งผลิต สินค้าระหว่างทางและวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต) ในช่วงปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 
พบว่า บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากบั 53.48 วนั 60.86 วนั และ 60.18 วนั ตามล าดบั หรือคิด
เป็นระยะเวลาในการจดัเก็บสต็อกสินค้าสินค้าส าเร็จรูปจนกว่าจะสามารถจ าหน่ายได้ใช้เวลาประมาณสอง
เดือน หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยตัง้แต่ช่วงปี 2556 จนถึงปัจจุบนั จะพบว่ามี
จ านวนวนัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สาเหตสุ าคญัเกิดจาก บริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่องจากมลูค่า 142.93 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึน้เป็น 171.15 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นไปตามการขยายตวัของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กบับริษัทมีเ งื ่อนไขในการสต ็อกสินค้าส าเร็จรูปเพื ่อรอการสง่มอบให้กบัลกูค้า  Modern Trade 
ภายในประเทศ ซึ่งในปี 2558 กลุม่ลกูค้าประเภท Modern Trade มีอตัราการเติบโตของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึน้ทัง้ในสว่นรายได้จากการขาย และจ านวนรายลกูค้า ซึ่งในปีนีท้างบริษัทได้เร่ิมการซือ้ขายกบั ด ูโฮม 
เพิ่มขึน้อีก 1 ราย  ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าเพื่อเตรียมรอสง่มอบในปริมาณที่เพิ่มขึน้ 
ประกอบกบัช่วงปลายปีบริษัทมีการเร่งผลิตสินค้าที่จะรอสง่มอบให้กบัลกูค้าต่างประเทศในช่วงต้นปี 2559 
ดงันัน้จึงปรากฎเป็นทัง้ในสว่นของสต็อกสินค้าส าเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตที่เพิ่มสงูขึน้ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 
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ส าหรับนโยบายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัสินค้าคงเหลือนัน้ ปัจจุบนับริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือ
สินค้าล้าสมยั ทางบริษัทได้เร่ิมใช้นโยบายการตัง้คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจาก
สินค้าที่มีอายเุกิน 3 ปีขึน้ไป สภาพสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต โดยประมาณคา่เผ่ือมลูคา่
สินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าร้อยละ 5 ของมลูค่าสินค้าที่จะได้รับ หากสินค้าค้างนานเกินกวา่ 4 ปีขึน้ไป 
จะตัง้ค่าเผ่ือมลูคา่สินค้าล้าสมยัร้อยละ 50 ของมลูคา่สินค้าที่จะได้รับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัท
ได้เน้นด าเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลือ่นไหวของสินค้าคงเหลืออยา่งตอ่เนื่อง 
หากเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า หรือเป็นสว่นที่ตกค้างจากการสง่มอบ บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการจดัให้
มีรายการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้า อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าเป็นจ านวน 7.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 ที่
มีการตัง้คา่เผ่ือดงักลา่วไว้ที่ 12.76 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis) 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมมีลูคา่สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เทา่กบั 611.59 ล้านบาท 

607.20ล้านบาท และ 644.24 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี  ้
 
- ในปี 2558 บริษัทมีรายการเงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย เทา่กบั 60.90 ล้านบาท คิด

เป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบั ร้อยละ 4.04 เกิดจากบริษัทยอ่ยของบริษัท บริษัทย่อยของบริษัทซึง่
ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ได้ลงทนุในบริษัทร่วมซึง่ได้แก่ ECF Tornado Energy GK ด้วยเงิน
ลงทนุในราคาทนุประมาณ 57.1 ล้านบาท (219,053 พนัเยน) โดยบริษัทดงักลา่วจดทะเบียนเป็นบริษัท
จ ากดัภายใต้กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 
1.5 เมกะวตัต์จากพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองฮิเมจิ จังหวดัเฮียวโงะของประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทร่วมดงักลา่ว
เร่ิมด าเนินธุรกิจและมีรายได้จากการจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทที่เป็นตวัแทนของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในช่วง
สิน้ปี 2558 

นอกจากนี ้ ในงบปี 2558 สว่นงบการเงินเฉพาะกิจการ จะปรากฎรายการเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยซึง่
บนัทึกโดยวิธีราคาทนุ จ านวน 1.51 ล้านบาท ประกอบด้วย ราคาทนุของเงินลงทนุใน บริษัท วีวี-เดคคอร์ 
จ ากดั จ านวน 1.00 ล้านบาท และ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั จ านวน 0.51 ล้านบาท โดยเมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยแห่งใหม ่ (แห่งที่สอง) ซึง่ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิง้ส์ จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจผู้ลงทนุ (Holding Company) และธุรกิจร้านค้าปลีกเก่ียวกบัสินค้าเบ็ดเตล็ด
ที่น าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นโดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1.00 ล้านบาท (แบง่ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) ซึง่บริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 51 โดยหุ้นสว่นที่เหลือถือโดย
บคุคลภายนอก 3 ท่าน อยา่งไรก็ดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั จ านวน 9.00 
ล้านบาท (จากเดิม 1.00 ล้านบาทเป็น 10.00 ล้านบาท) และจะมีการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นของ
บริษัทในบริษัทยอ่ยดงักลา่วจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75 โดยบริษัทย่อยดงักลา่วได้ด าเนินการเพิ่มทนุ
และจดทะเบียนการเพิ่มทนุนีก้บักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2559 
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- ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมลูคา่ทีด่ิน อาคาร 
และอปุกรณ์ – สทุธิ เทา่กบั 388.50 ล้านบาท 373.00 ล้านบาท และ 360.46 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่
สนิทรัพย์รวม เทา่กบั ร้อยละ 35.58 ร้อยละ 30.11 และร้อยละ 23.93 ตามล าดบั 

ในปี 2558 บริษัทมีการลงทนุในสว่นท่ีส าคญัคือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลติเพิ่มขึน้ 
15.60 ล้านบาท ยานพาหนะส าหรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ 7.00 ล้านบาท และสว่นปรับปรุงอาคาร 2.72 ล้าน
บาท โดยไมม่ีการลงทนุในสว่นของอาคารและสิง่ปลกูสร้างแตอ่ยา่งใด  

- สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 และ ปี 2557 และปี 2558 มมีลูคา่
สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สนิ – สทุธิ เทา่กบั 206.49 ล้านบาท 183.58 ล้านบาท และ 160.88 ล้าน
บาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 18.91 ร้อยละ 14.82 และร้อยละ 10.68 ตามล าดบั 

ในปี 2554 บริษัทใช้ราคาประเมินซึง่เป็นวิธีตีราคาใหม่ในการวดัมลูคา่อาคาร และเคร่ืองจกัรเพื่อรับรู้
มลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมลูคา่ตามบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับการประเมินราคาเคร่ืองจกัร และใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) 
ส าหรับการประเมินราคาอาคาร ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 อาคาร และเคร่ืองจกัร
ของบริษัทซึ่งรวมสว่นที่ซือ้มาจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนัในปี 2553 และ 2554 ได้ถกูประเมินราคาโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ ซึง่เป็นรายเดียวกบัผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิในช่วงการซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างกนัเพื่อ
จดัโครงสร้างกลุม่บริษัท โดยมีราคาประเมินในสว่นอาคารประมาณ 218.00 ล้านบาท และสว่นเคร่ืองจกัร
ประมาณ 150.00 ล้านบาท ซึง่ท าให้อาคาร และเคร่ืองจกัร มีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ประมาณ 
170.6 ล้านบาท และ 104.10 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทบนัทึกมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้
ดงักลา่วเป็น รายการสว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน 

 
สนิทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมมีลูคา่สนิทรัพย์รวม เทา่กบั 1,091.91 ล้านบาท 

1,238.67 ล้านบาท และ 1,506.20 ล้านบาท ตามล าดบั 
สาเหตสุ าคญัที่ท าให้รายการสนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องนบัตัง้แตปี่ 2556 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนี ้

การค้าและสนิค้าคงเหลอืนบัตัง้แตช่่วงปี 2556 ทีเ่พิ่มขึน้ตามการเติบโตของยอดขาย 
 
สภาพคลอ่ง  
 
บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 0.71 เทา่ 0.98 เทา่ 

และ 0.94 เทา่ ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เกิดจากรายการสนิทรัพย์หมนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน ซึง่หาก
พิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทพบวา่ ในภาพรวมเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทมีมลูคา่สนิทรัพย์
หมนุเวยีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 480.32 ล้านบาท 631.47 ล้านบาท และ 861.96 
ล้านบาท ตามล าดบั ในขณะที่มมีลูคา่หนีส้นิหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 673.90 
ล้านบาท 644.58 ล้านบาท และ 918.11 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่สาเหตสุ าคญัของการเพิม่ขึน้อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อ
เปรียบเทียบระหวา่งปี 2557 และ 2558 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน รวมถงึรายการเจ้าหนีก้ารค้า เป็นส าคญั โดยมีมลูคา่เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 352.63 ล้านบาท 330.98 ล้านบาท และ 540.24 ล้านบาท 
ตามล าดบั และมีมลูคา่เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 146.08 ล้านบาท 
135.18 ล้านบาท และ 180.09 ล้านบาท ตามล าดบั 

นอกจากนีห้ากพจิารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว พบวา่ บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 0.26 เทา่ 0.29 เทา่ และ 0.28 เทา่ ตามล าดบั ซึง่โดยภาพรวมบริษัทมี
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในระดบัท่ีใกล้เคียงกันส าหรับชว่ง 3 ปี ท่ีผา่นมา 

 
หนีส้นิ 
หนีส้นิหมนุเวียน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิหมนุเวียน เทา่กบั 673.90 ล้านบาท 644.58 

ล้านบาท และ 918.11 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
 

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 
2558 มมีลูคา่เทา่กบั  352.63 ล้านบาท 330.98 ล้านบาท และ 540.24 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิ
และสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั ร้อยละ 32.29 ร้อยละ 26.72 และร้อยละ 35.87 ตามล าดบั โดยเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินถกูน ามาใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นส าคญั และส าหรับสาเหตทุี่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัส าหรับปี 2558 เกิดจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้
วงเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการสต็อกสินค้าที่เพิ่มขึน้จากเดิม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีย้งัเกิดจากการใช้วงเงินของบริษัทยอ่ย เพื่อเตรียมการด าเนินธุรกิจที่
อยู่ในช่วงเร่ิมต้น 

- เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มีมลูคา่เทา่กบั 146.08 ล้านบาท 135.18 
ล้านบาท และ 180.09 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั ร้อยละ 
13.38 ร้อยละ 10.91 และร้อยละ 11.96 ตามล าดบั หากพจิารณาโดยภาพรวมจะพบวา่ บริษัทมีมลูคา่เจ้าหนี ้
เพิ่มขึน้ส าหรับชว่งปี 2558 ซึ่งเกิดจากการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อเตรียมใช้ในกระบวนการผลติรองรับค าสัง่ซือ้ใน
สว่นธุรกิจเฟอร์นเิจอร์ที่เพิม่ขึน้ โดยที่ผา่นมาบริษัทมีระยะเวลาการจ่ายช าระคืนหนี ้ใน ปี 2556 ปี 2557 และ 
ปี 2558 เทา่กบั  62.13 วนั 57.06 วนั และ 57.80 วนั ตามล าดบั ซึง่การจา่ยช าระคืนหนีเ้ป็นไปตามนโยบาย
การเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท  

- เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มี
มลูคา่เทา่กบั 50.20 ล้านบาท 66.97 ล้านบาท และ 63.41 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของยอดคง
ค้างวงเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมด โดยบริษัทมียอดคงค้างวงเงินกู้ยมืระยะยาวเทา่กบั  93.88 ล้านบาท 233.77 
ล้านบาท และ 177.77 ล้านบาท ตามล าดบั ในสว่นของวงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทมีแนวโน้มปรับตวั
ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากมกีารจา่ยช าระคืนหนี ้ นอกจากนีย้งัได้มกีารเจรจาเพื่อขอปรับโครงสร้างมาเป็น
การขยายวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ เพือ่ใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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หนีส้นิไมห่มนุเวียน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิไมห่มนุเวียน เทา่กบั 73.17 ล้านบาท 

194.97 ล้านบาท และ 134.44 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดในรายการท่ีส าคญั ดงันี ้ 
- เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิ ณ วนัที่ 16 ธนัวาคม ปี 4551  ปี 455. และ ปี 4552 มีมลูคา่เทา่กบั 43.68 ล้าน

บาท 166.80 ล้านบาท และ 114.36 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบัร้อยละ 
4.00 ร้อยละ 13.47 และร้อยละ 7.59 ตามล าดบั โดยวงเงินกู้ยืมระยะยาวได้เพิ่มสงูขึน้อีกครัง้ในปี 4557 
เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างวงเงินสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินแหง่หนึง่และได้ขอรับการสนบัสนนุ
วงเงินกู้ยืมระยะยาวเพิม่ขึน้ และได้ปรับลดลงในปี 2558 จากการจ่ายช าระคืนหนีพ้ร้อมกบัปรับโครงสร้าง
วงเงินไปเป็นวงเงินกู้ยมืระยะสัน้เพิ่มขึน้ 

 
หนีส้นิรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมมีลูคา่หนีส้นิรวม เทา่กบั  747.07 ล้านบาท 839.55 

ล้านบาท และ 1,052.54 ล้านบาท ตามล าดบั 
รายการท่ีส าคญัของหนีส้นิรวม คือ รายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน รองลงมา

คือรายการเงินกู้ยมืระยะยาวสว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปีและเงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิ  และเจ้าหนีก้ารค้า 
ตามล าดบั 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมมีลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 344.84 ล้านบาท 

399.12 ล้านบาท และ 453.66 ล้านบาท ตามล าดบั  
โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการท่ีส าคญั ดงันี ้
- ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 เทา่กบั 

130.00 ล้านบาท (จากทนุจดทะเบียน 130.00 ล้านบาท) และ 130.00 ล้านบาท (จากทนุจดทะเบียน 
195.00 ล้านบาท) และ 137.55 ล้านบาท (จากทนุจดทะเบียน 195.00 ล้านบาท) ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบยีนที่ออกและเรียกช าระแล้วเทา่กบั 137.55 ล้านบาท โดยแบง่
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 550,190,600 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามข้อมลูงบการเงินรวม
ของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.13 ตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยทนุจดทะเบียนสว่นที่เหลือมีไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 30,190,600 หน่วย ได้ถกูน ามาใช้ซือ้หุ้นสามญัจ านวน 30,190,600 หุ้น เงิน
รับจากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุมีจ านวน 15,095,300 บาท (ประกอบด้วยทนุที่ช าระแล้ว
จ านวน 7,547,650 บาทและสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 7,547,650 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุ
ที่ออกและช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2558 ทัง้นี ้ ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่ยงัไม่ได้ถกูใช้สิทธิมีจ านวน 229,677,846 หนว่ย 
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- สว่นเกินมลูคา่หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น เทา่กบั 
105.48 ล้านบาท 105.48 ล้านบาท และ 113.03 ล้านบาท  ตามล าดบั ซึง่ในช่วงปี 2556 และ ปี 2557 เป็น
ผลจากการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2556 ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท โดยบริษัทได้รับ
ช าระเงินคา่หุ้นจ านวนเงินประมาณ 144.00 ล้านบาท (ก่อนหกัคา่ใช้จา่ย) และได้บนัทกึเป็นทนุจดทะเบยีน 
30.00 ล้านบาท และเป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 105.48 ล้านบาท ซึง่เป็นยอดสทุธิจากคา่ใช้จ่ายในการ
เสนอขายหุ้นสามญัจ านวนเงินรวมประมาณ 8.6 ล้านบาท และส าหรับปี 2558 เกิดสว่นเกินมลูคา่หุ้น
เพิ่มเติมอีกจ านวน 7.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- ก าไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมกี าไรสะสม – ที่ยงั
ไมไ่ด้จดัสรรเทา่กบั 117.36 ล้านบาท 187.96 ล้านบาท และ 245.81 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 บริษัทมีก าไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 16.32 ตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้
ถือหุ้น โดยในสว่นของก าไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นี ้ คิดเป็นสว่นรายการตดั
จ่ายจากสว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สนิในสว่นอาคาร และเคร่ืองจกัร ซึง่โอนเข้าก าไรสะสมและไม่
สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้เทา่กบั 109.32 ล้านบาท โดยมีสว่นก าไรสะสมที่สามารถจา่ยเป็นเงินปันผลได้
เทา่กบั 136.50 ล้านบาท  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนมุตัิเพื่อให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 
0.0586 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 32.24 ล้านบาทแก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุและกิจการที่ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุเป็นจ านวนเงิน 0.0153 บาทตอ่หุ้นและ 0.0433 บาทต่อ
หุ้น ตามล าดบั และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2559 ต่อไป  

 
กระแสเงินสด ส าหรับงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน 
บริษัทมีรายการส าคญัที่มีผลตอ่กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเกิดจาก สว่นเพิ่มขึน้ของรายการเจ้าหนีก้ารค้า 

44.91 ล้านบาท นอกจากนีย้งัมีการใช้เงินสดเพื่อสต็อกสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้จากปีที่แล้วจ านวน 153.33 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กบัปี 2557 รายการหลกัที่เกิดขึน้ดงักลา่วสง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงานเทา่กบั 12.16 ล้านบาท ลดลง
เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2557 ที่มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเทา่กบั 19.93 ล้านบาท 

 
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั ติดลบ 83.71 ล้านบาท รายการที่ส าคญัเกิดจาก ในปี 2558 มีเงินสด

ถกูน าไปใช้ลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 57.08 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 27.02 ล้านบาท  
 
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน 
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 100.62 ล้านบาท รายการท่ีส าคญัเกิดจากการได้เงินจาก

รายการเบิกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้ 209.21 ล้านบาท เป็นส าคญั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 61.10 ล้านบาท 
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หากพิจารณาจากอตัราสว่นวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบวา่ ปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 
เทา่กบั 60.18 วนั ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ เทา่กบั 48.28 วนั และระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 57.80 วนั ซึง่ท าให้บริษัทม ี
Cash Cycle เทา่กบั 50.66 วนั โดยมีระยะเวลาใกล้เคียงกบั ปี 2557 ที่มี Cash Cycle อยูท่ี่ 52.34 วนั โดย Cash Cycle 
เทา่กบั ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่บวกระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ หกัด้วยระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 

 
รายจา่ยเพื่อการลงทนุ 

 รายจา่ยเพื่อการลงทนุของบริษัทที่ผา่นมา มวีตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุในการก่อสร้างอาคารโรงงงาน เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ส าหรับขยายก าลงัการผลติ และเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ โดยมีรายละเอยีดรายจา่ยเพื่อการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้

 
ตำรำงรำยละเอียดรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
  

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รายจา่ยเพื่อการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 38.81 25.40 25.71 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 26  

ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมนัียส ำคัญในอนำคต (Forward Looking) 
 

ในช่วงปี 2558 ที่ผา่นมา บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหลกัด้านการเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ท า
จากไม้ปาตเิคิลบอร์ด และไม้ยางพารา และถงึแม้วา่ในรอบปี 2558 นี ้บริษัทจะไมไ่ด้รับผลกระทบที่สง่ผลตอ่ฐานะการเงิน
หรือผลการด าเนินงานจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ไมเ่อือ้อ านวยทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศแตอ่ยา่ง
ใด แตบ่ริษัทก็ไมไ่ด้นิ่งนอนใจ และยงัแสวงหาโอกาสการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจออกไปยงัธุรกิจประเภทใหม ่
ๆ เพื่อลดความเสีย่งจากสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่ยงัคงเน้นการแขง่ขนัทางด้านราคาเป็นหลกั 
ประกอบกบัประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซยี และเวียดนาม ยงัคงจดัเป็นคูแ่ขง่ขนัท่ีส าคญัของประเทศไทย 

ดงันัน้ การคาดการณ์ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของ
บริษัทนัน้ บริษัทมองวา่ การจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพิม่เตมิ คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในชว่งปี 2558 ที่ผา่นมา และได้
เร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจร้านค้าปลกีรูปแบบร้าน 100 เยน ที่จ าหนา่ยสนิค้าในราคาเดียวกนัทัง้ร้าน 60 บาท และธุรกิจด้าน
พลงังานทดแทน โดยการเข้าร่วมลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 1.5 เมกะวตัต์ ที่
เมืองฮิเมจิ จงัหวดัฮิวโกะ ประเทศญ่ีปุ่ น นัน้ จะเร่ิมมีการรับรู้รายได้เข้ามาอยา่งมีนยัส าคญั ตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป ซึง่
อาจจะเห็นโครงสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจ มีรายได้จากธุรกิจค้าปลกี และธุรกิจด้านพลงังานทดแทนเกิดขึน้เพิ่มเติม 

นอกจากนี ้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย จะเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
(Biomass Power Plant) โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทร่วมทนุแหง่ใหมร่วม 4 บริษัท ซึง่ขณะนีด้ าเนินการจด
ทะเบียนจดัตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งรอเข้าร่วมประมลูรับคดัเลอืกและอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้
ได้มาซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
ตามแตก่รณีไป ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติ
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมลูเพื่อเสนอขายไฟฟ้า 

และในสว่นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเข้า
ร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาตามประกาศ
ของคณะกรรมการกิจการพลงังานเร่ืองการรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา ซึ่ง
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจดัตัง้บริษัทย่อยเพื่อด าเนินโครงการดงักลา่วรวม 5 บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งอยู่ระหว่างรอความชดัเจนถึงประกาศเปิดการเข้าร่วมประมูลต่อภาครัฐ ซึ่งบริษัทจะต้องด าเนินการจดทะเบียน
จัดตัง้บริษัทย่อย 5 บริษัทดงักล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมการเสนอช่ือเป็นนิติบคุคลที่จะเข้าร่วมประมูลต่อไป โดย
บริษัทได้ตัง้เป้าหมายที่จะเร่ิมด าเนินการโครงการช่วงแรกให้ได้ก าลงัการผลิตรวมที่ประมาณ 10 เมกะวตัต์ ก่อนใน
ช่วงแรก จากภาพรวมที่บริษัทตัง้เป้าหมายไว้ทัง้หมด 30 เมกะวตัต์ 

 



   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 27 กมุภาพนัธ์ 2558 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 ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 1 
 

1. ข้อมูลของกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

78 - วทิยาศาสตร์ดษุฏีบณัฑติ 
(กิตตมิศกัดิ)์  
สาขานวตักรรมเทคโนโลยีด้าน
การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

- วทิยาศาสตร์บณัฑติ (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสตูรกฎหมายส าหรับ
ผู้บงัคบับญัชาชัน้สงู, 
กระทรวงกลาโหม 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 10/2004 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี - 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 
 
2535 - ปัจจุบนั 
 
 
2535 – ปัจจบุนั 
 
2540 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 

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

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

- ประธานมลูนิธิไลออนส์ประเทศไทย  

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 
 

- ผู้ผลิตและให้บริการ
แม่พิมพ์เพ่ือผลิต
ชิน้ส่วนพลาสติก 

- ผู้จดัจ าหน่ายและ
ให้บริการผลิตภณัฑ์
ด้านไอที 

- ผู้ให้บริการด้านการ
บ าบดัน า้เสีย 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 2 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

58 - 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 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี - 
 

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

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษัท 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
(บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
(บริษทัจดทะเบียน) 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ 
บมจ. สหการประมลู 
(บริษทัจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. ทีวี ธนัเดอร์ 
(บริษทัจดทะเบียน) 

- กรรมการ 
บจก. เลิร์นเทค 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 

- ประธานกรรมการบริษัท 
บจก. เอสพีซี พรีเชียส เมททอล 
(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

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

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 

- ผู้ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้  
 

- ธุรกิจให้บริการเป็น
คนกลางในการ
จดัการประมลู
ทรัพย์สิน 

- ผู้ผลิตรายการ
โทรศพัท์ 

 
 

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

- ผู้จดัจ าหน่ายโลหะมี
คา่ครบวงจร 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 3 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

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

- กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
อิสระ 
บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 

 (ไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน) 
- ผู้อ านวยการ 
หลกัสตูรการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบณัฑติ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
(NIDA) 

- คณะกรรมการแข่งขนัทางการค้า 
กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์   

- กรรมการ 
สภามหาวทิยาลยัพายพั 

 

- พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 
 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 4 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

52 - ปริญญาโท 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี 
วทิยาศาสตร์บณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 5 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

12 มีนาคม 2556 

48 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์ 
และพ่ีชายของ 
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

14.5387% 
14.5390% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ)  

 
 
 
 
 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป 
(นราธิวาส 1) 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)  
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล 
 

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

12 มีนาคม 2556 
 
 

74 - ประถมชัน้ปีท่ี 4 
โรงเรียนวดัห้วยสาริกา 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คูส่มรสของ 
นางวราภรณ์ และ

บดิาของ 
นายชาลี /  
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

14.5462% 
17.0893% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
และไม่มีการด ารงต าแหน่งใน
กิจการอื่นทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 6 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

45 - ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ สาขา 
เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
- ประกาศนียบตัร 
 (DAP) รุ่นท่ี 95/2012 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุ่นท่ี 16 

 หลกัสตูรผู้ เช่ียวชาญและผู้
ช านวญการประจ าตวัสมาชิก
รัฐสภา รุ่นท่ี 6 สถาบนั
พระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
วทิยาการพลงังาน สถาบนั
วทิยาการพลงังาน (วพน.) 

 หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผ่นดนิ” 
ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 4 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องชายของ 

นายชาลี / 
พ่ีชายของนางสาว

ทพิวรรณ  

14.5387% 
14.6916% 

(รวมคูส่มรส) 
 

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

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

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป 
(นราธิวาส 1) 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)  
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) 

- นายกสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ือง
เรือนไทย 

- คณะกรรมการ  
Council of Asia Furniture 
Associations (CAFA) 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
 
 
 
- การเข้าลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

- โรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล 

 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 7 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

42 - ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องของ 
นายชาลี / 
นายอารักษ์ 

14.5387% 
14.5390% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
และไม่มีการด ารงต าแหน่งใน
กิจการอื่นทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

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

12 มีนาคม 2556 
 
 
 

73 - ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 

คูส่มรสของ 
นายวลัลภ 

และมารดาของ 
นายชาลี /  
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

2.5430% 
17.0893% 

(รวมคูส่มรส) 
 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการบริษัท 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
และไม่มีการด ารงต าแหน่งใน
กิจการอื่นทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 8 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

43 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติ 

คูส่มรสของ 
นายชาลี 

 

0.0001% 
14.5390% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2546 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

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

43 - ปริญญาตรี 
นิตศิาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

คูส่มรสของนางสาว
ทพิวรรณ  

 

0.0001% 
14.5390% 
 (รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนส านกังานใหญ่) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 

 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 9 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

39 - 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 - 

46 - 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 

45 - 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 ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 10 
 

 
2. ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

 
นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

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

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

2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

3. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบตัิตา่ง ๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของ 
ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

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

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

เลขานกุารบริษัทคนใหมภ่ายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่  และ
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด 

(มหำชน) 
บริษัท ววี-ีเดคคอร์ จ ำกดั 
(บริษัทถอืหุ้นร้อยละ 99.95) 

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ำกัด 
(บริษัทถอืหุ้นร้อยละ 75.00)*** 

1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์ 1, 6   
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 2, 5   
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 2, 6   
4. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 2, 3 2 2 
5. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ 2 2 2 
6. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 2, 4, 9 2 2 
7. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 2, 8, 9 2, 8 2, 8 
8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ 2, 4, 9 2 2 

หมำยเหตุ  1  ประธานกรรมการ 2 กรรมการ  
 3  ประธานกรรมการบริหาร 4 กรรมการบริหาร  
 5 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 7 กรรมการอิสระ 8 กรรมการผู้จดัการ  
 9 ผู้บริหาร 
 
***ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ (ECFH) จ ากดั ร้อยละ 51.00 ตอ่มาเม่ือเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนใน ECFH จากเดิมร้อยละ 51.00 เป็น
ร้อยละ 75.00 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 
บริษัทได้วา่จ้าง บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั โดยนางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุ
ภายในของบริษัท โดยมีรายละเอยีดเก่ียวกบัผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ดงันี ้
 
นำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

� บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั  ปี 2537 ถึง ปัจจบุนั 
 กรรมการผู้จดัการ 
 ด้านตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน ตรวจสอบบญัชี บริการด้านบญัชีและที่ปรึกษา งาน

ตรวจสอบเพื่อ Due Diligence 
� บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  มิถนุายน 2557 ถึง ปัจจบุนั 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
� บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายฟาร์อีสต์ จ ากดั  ปี 2536 ถึง ปัจจบุนั 
 ที่ปรึกษาด้านบญัชี ระบบบญัชี และภาษีอากร 
� 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 

 
กำรศึกษำ 

� ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปี 2537 
� ประกาศนยีบตัรสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2534 
� ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปี 2533 
� โรงเรียนราชิน ี ปี 2529 
 

 
ประกำศนียบัตร 

� การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เร่ือง การตรวจสอบทจุริต จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

� 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 
 
ผลงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
� 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) 
 
บริษัทมหาชนจ ากดั (อืน่ ๆ) 
� บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 
 

- ไมม่ี - 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ อ่ืน ๆ หน้าท่ี 1 

เอกสำรแนบอื่น ๆ  
 

- ไมม่ี - 


