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รายงานประจาปี 2559
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

2,357.28

1,506.20

1,238.67

หนี้สินรวม

1,698.18

1,052.54

839.55

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

659.10

453.66

399.12

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

142.21

137.55

130.00

รำยได้จำกกำรขำย – สุทธิ

1,370.78

1,334.10

1,209.05

รำยได้รวม

1,394.91

1,358.30

1,227.97

ต้นทุนขำย

983.27

981.74

887.25

ค่ำใช้จ่ำยรวม

335.93

292.40

257.86

ภำษีเงินได้

10.71

13.99

12.97

กำไรสำหรับปี

65.00

70.17

69.88

กำไรสำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

62.44

75.43

69.88

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

226.34

74.83

69.88

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

224.94

77.80

69.88

อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)

3.37

5.45

6.00

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

11.68

17.55

18.78

อัตรำกำไรขั้นต้น (%)

28.27

26.41

26.62

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

4.66

5.51

5.66

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

2.58

2.32

2.10

0.112

0.144

0.134

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น
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รายงานประจาปี 2559
รายได้แยกตามผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่าย
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2558
ปี 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจาหน่าย
ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2558
ปี 2559
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รายงานประจาปี 2559
สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำน
ที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมำ ซึ่งในปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่
ประเทศไทยสูญเสียอย่ำงใหญ่หลวง เนื่องจำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
และเป็นอีกปีหนึ่งที่ทุกภำคธุรกิจต่ำงได้รับผลกระทบจำกปัญหำเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ทั้งมีเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบเกิดขึ้นในหลำย ๆ ประเทศ รวมทั้งกำรเปลี่ยนรัฐบำลของสหรัฐอเมริกำ ส่งผลให้กำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกยังไม่มีเสถียรภำพ ทำให้กำรส่งออกโดยภำพรวมของประเทศไทยยั งไม่มีอัตรำกำรเติบโตจำกเดิม
โดยธุรกิจของ ECF กว่ำร้อยละ 60 เป็นกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ในปีที่ผ่ำน
มำ คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรติดตำมผลประกอบกำรในแต่ละไตรมำสที่ยังสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้ ผลเป็ นที่น่ำพอใจเมื่อเทียบกับอุป สรรคในกำรดำเนินธุรกิจ ที่
เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย 1,370.78 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.75 ในขณะที่ส่วนของรำยได้รวมเท่ำกับ 1,394.91 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีนโยบำยและควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรในส่วนของต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย
ของแต่ละส่วนงำนให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงำน
ใหม่ ๆ พร้อมทั้งให้ควำมสำคัญในกำรรักษำมำตรฐำน คุณภำพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ
เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำย และเป็นกำรผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ยังคงให้ควำมสำคัญต่อกำรวำงแผนระบบควบคุมภำยในให้ มีควำมรัดกุมมำกขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมระมัดระวัง เพื่อรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
ผมขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนทุก ๆ ท่ำน ที่ได้ทุ่มเทสติปัญญำ แรงกำย
แรงใจในกำรทำงำนอย่ำงหนักเพื่อขับเคลื่อนบริษัท ฯ ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำสู่กำร
เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ส่งให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ สำมำรถเติบโต
ได้ อย่ ำงต่อเนื่ อง และขอขอบคุ ณผู้ถือหุ้น ลู กค้ ำ พั น ธมิ ตรทำงกำรค้ ำ และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ได้ให้กำรสนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมำ
โอกำสนี้ ผมขออ ำนวยพรให้ ท่ ำ นผู้ ถื อหุ้ น คณะผู้ บริ หำร ลู กค้ ำ และ
พนักงำนทุก ๆ ท่ำน จงประสพแต่ควำมสุข ควำมเจริญและควำมมั่งคั่งโดยทั่วกัน
ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์
ประธำนกรรมกำรบริษัท
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รายงานประจาปี 2559
สารจากประธานกรรมการบริหาร
สวัสดีครับ ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2559 ที่ผ่ำนมำ เป็นปีที่ประเทศไทยได้ประสบควำมสูญเสียอันใหญ่หลวง เนื่องจำกพระบำทสมเด็ จ พระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต และนับเป็นอีกปีที่บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
ได้เริ่มก้ำวเข้ำสู่กำรดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือไปจำกธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
แต่อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยังคงเป็นธุรกิจหลักซึ่งเรำมีควำมเชี่ยวชำญเป็นเวลำนับสิบปี ภำยหลังจำกที่
บริษัทฯ ได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่ปี 2556 โดยตลอดระยะเวลำ 4 ปีที่ผ่ำนมำ
คณะผู้บริหำรต่ำงทุ่มเทอย่ำงเต็มที่เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนให้กับธุรกิจ และปี 2559 เรำมีควำมคืบหน้ำที่สำคัญ
คือ กำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) จำกช่วงเริ่มก่อตั้ง บริษัทฯ
ได้เข้ำเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ต่อมำได้เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนเป็นร้อยละ 75 เพื่อเข้ำเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจ
ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะขยำยกำรเจริญเติบโตนอกเหนือจำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่จะมีขึ้นในอนำคต โดยธุรกิจแรกที่เริ่มต้นคือ

ธุรกิจร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย Can Do ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้ซื้อแฟรนไชส์มำจำกประเทศญี่ปุ่น เป็นรูปแบบร้ำน 100
เยน จำหน่ำยสินค้ำรำคำเดียวทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ เรำได้เปิด
ให้บริกำรเป็นจำนวน 6 สำขำแล้ว และเรำยังคงมีแผนกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องในปี 2560 รวมถึงปีต่อ ๆ ไป
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน ซึ่งกำรขยำย
ธุรกิจไปในด้ำนพลังงำนทดแทนและธุรกิจอื่น ๆ ถือเป็นกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจที่จะขยำยกำรเจริญเติบโตและ
เสริมควำมแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับบริษัทฯ อีกทำงหนึ่ง
สิ่งที่ท้ำทำยควำมรู้ ควำมสำมำรถ วิสัยทัศน์ในด้ำนธุรกิจอื่น ๆ ที่กำลัง
จะมี ขึ้ น ในอนำคตของที ม ผู้ บ ริ ห ำรบริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม ต้ น อี ก ครั้ ง ผมในฐำนะ

ผู้บริหำรคนหนึ่งพร้อมที่จะร่วมสร้ำงสรรค์ และพัฒนำเพื่อนำพำธุรกิจให้
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ เติบโต และสร้ำงผลกำไรตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่ำน ซึ่งผมขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้บริหำร
บริษัท สำมำรถฝ่ำฟัน ปัญหำ อุปสรรค และนำพำธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำและ
เติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณครับ

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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รายงานประจาปี 2559
สารจากกรรมการผู้จัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ภำพรวมกำรประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ทฯ ตลอดปี 2559 คณะผู้บ ริ หำรมุ่ งมั่ นที่ จะด ำเนิ นธุ รกิ จให้ มี
เสถียรภำพ ศักยภำพ และมีคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืน โดย ECF ได้มีกำรวำงแผนด้ำนกลยุทธ์กำรตลำด รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ ภำยในองค์กรอย่ำง
รอบคอบและระมัดระวัง นับเป็นอีกปีที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของทีมผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน
แม้ว่ำปี 2559 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกภำคธุรกิจต่ำงได้รับผลกระทบ และอุปสรรครอบด้ำน ทั้งจำกปัญหำ
เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีเสถียรภำพ รวมถึงปัญหำภำยในประเทศที่ยังไม่เห็นสัญญำณกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังสำมำรถประคับประคองสร้ำงรำยได้จำกกำรดำเนินงำนได้เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,394.91 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกควำมพยำยำมและทุ่มเทของทุกคนใน
องค์กร ทั้งกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรออกเดินทำงไปต่ำงประเทศเพื่อพบปะลูกค้ำ
แสวงหำโอกำสและช่องทำงกำรน ำเสนอสิ นค้ำใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีควำมมุ่งมั่ นที่จะสร้ ำงกำรเติบโตให้
เพิ่มขึ้นจำกเดิมสำหรับปีต่อ ๆ ไป
และในปี 2560 เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน บริษัทฯ จะพัฒนำกำรตลำดเชิงรุก และเริ่มที่
จะก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน และธุรกิจค้ำปลีก อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ในส่วนของธุรกิจร้ำนค้ำ
ปลีก ร้ำน Can Do บริษัทฯ ยังมีแผนงำนกำรขยำยสำขำให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีแผนงำนที่จะขยำยไปสู่
กำรขำยแฟรนไชส์เป็นเป้ำหมำยต่อไป เพื่อช่วยสร้ำงควำมมั่นคง สร้ำงกำรพัฒนำ และสร้ำงรูปแบบธุรกิจของ
ECF ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งจะช่วยต่อยอดด้ำนรำยได้
และควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจต่อไป
ในฐำนะกรรมกำรผู้จัดกำร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสียที่ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ ด้วยดี
เสมอมำ และขอให้คำมั่นที่จะพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
สร้ำ งควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ และเป็น องค์ กรแห่งกำรพั ฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ อีกทั้ งยึ ด มั่ น ในกำรกำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรให้
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดี และประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนควำมสมดุลและควำมยั่งยืน
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจาปี 2559

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
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2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธำนกรรมกำรบริษัท

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ

4. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร

รายงานประจาปี 2559

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

5. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
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6. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

7. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร

8. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
กรรมกำร

รายงานประจาปี 2559

คณะกรรมการบริหาร

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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นายชาลี สุขสวัสดิ์
กรรมกำรบริหำร

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

รายงานประจาปี 2559

ผู้บริหาร

จากซ้ายไปขวา
1. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
2. นางสุภัค สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
5. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
6. นายราชา พจน์อริยะ
7. นายอรรถพล ธนาพล
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ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (สำขำ 1)
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (สำนักงำนใหญ่)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน สำนักงำนใหญ่
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน สำขำ 1

รายงานประจาปี 2559
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทภำษำไทย
ชื่อบริษัทภำษำอังกฤษ
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:
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บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่ 12 ตุลำคม 2542 ในฐำนะบริษัทจำกัด
ต่ อ มำเมื่ อ วั น ที่ 18 ตุ ล ำคม 2555 บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรจด
ทะเบียนเพื่ อแปรสภำพจำกบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหำชน
จำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จำกัด (มหำชน) (ECF)
0107555000449
ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จ ำหน่ ำ ย เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ป ำร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบใน
กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรผลิตและจำหน่ำยไม้ยำงพำรำแปร
รูปอบแห้ง กำรจัดจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนโชว์รูมสำขำ และ
กำรให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้ ำ นบึ ง – แกลง ต ำบลทำงเกวี ย น
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

รายงานประจาปี 2559
ที่ตั้งสำนักงำนสำขำ
สำขำที่ 1

:

สำขำที่ 2

:

โทรศัพท์
โทรสำร
Home Page
ทุนที่เรียกชำระแล้ว

:
:
:
:

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ

:

เลขที่ 29/1 หมู่ ที่ 3 ซอยชงโค – ชุ ม นุ ม ใน ต ำบลวั ง จั น ทร์
อำเภอวังจัน ทร์ จั งหวัด ระยอง โดยสำนั กงำนแห่งนี้ ใช้เป็ น
โรงงำนผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ อีกแห่งหนึ่งของบริษัท
รวมถึงสำยกำรผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยำงพำรำแปรรูป
และอบแห้ ง และผลิต กระดำษปิ ด ผิ ว สำหรั บ ใช้ ใ นกำรผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี โดยสำนักงำนแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป และโกดังเก็บสินค้ำ นอกจำกนี้บริษัทยังมีสำนักงำนสำขำ
ที่จดทะเบียน สำหรับใช้เป็นโชว์รูมสำหรับจัดแสดงและจำหน่ำย
สินค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 รวมทั้งสิ้นอีก 13 แห่ง
+66 38-886-372-4
+66 38-678-220
www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com
142,206,512.50 บำท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้ำนสองแสนหกพัน
ห้ำร้อยสิบสองบำทห้ำสิบสตำงค์) จำกทุนจดทะเบียนทั้งหมด
195,000,000 บำท (หนึ่งร้อยเก้ำสิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) โดยใน
ส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรียกชำระส่วนที่เหลือเป็นกำร
จั ด สรรไว้ เ พื่ อ รองรั บ กำรใช้ สิท ธิ แ ปลงสภำพของใบสำคั ญ
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (ECF-W1)
0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์)

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อนำยทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้ง

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี
ที่ตั้ง

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:
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บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร
10400
+662-009-9000
+662-009-9991

นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด อำคำรเจ้ำพระยำ
ทำวเวอร์ ห้อง 706 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
+662-630-7500 หรือ +662-714-8842-3 หรือ 0-2185-0342
+662-630-7506 หรือ +662-185-0225

รายงานประจาปี 2559
ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อที่ปรึกษำกฎหมำย
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

:
:

:
:

สานักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท
:
ที่ตั้ง
:
โทรศัพท์
โทรสำร
อีเมล์

:
:
:

นำยฐำนันดร์ เจริญฤทธิ์ / นำยอำนำจ จำปำสำร
สำนักกฎหมำยกฤตธรรม เลขที่ 9 ซอยอินทำมระ 7 ถนนสุทธิ
สำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
10400
+662-279-3141
+662-616-6384

นำงสำวสำริสำ ทองกิตติกุล
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี 12150
+66 2152-7301-4 ต่อ 212
+66 2152-7305
ir@eastcoast.co.th

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี “แบบ 56-1”
ของบริษทั ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือที่เว็บไซต์ของบริษทั www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com
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รายงานประจาปี 2559
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company
Limited : ECF) (“บริษัท”) กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ในอันดับ 1 ใน 5 ของธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย ภำยใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คือ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้ำนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยควำมเป็นเลิศในกำร
บริหำรและจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล สู่ควำมพึงพอใจสูงสุด”
พันธกิจ
“เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภำพ และสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็น
สำคัญ โดยยึดนโยบำยกำรบริหำรงำนที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด”
เป้ำหมำยระยะยำว
บริ ษั ทก ำหนดเป้ ำหมำยระยะยำวโดยจะรั กษำอั ตรำกำรเจริ ญเติ บโตของยอดขำย และก ำไรจำกกำร
ดำเนินงำนในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และตั้งเป้ำหมำยสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน
คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ภำยในระยะเวลำ 3 ปี
บริษัทกำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ในกำรเป็ นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทยังสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตของ
ยอดขำยในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ทั้งในส่วนไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำให้เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำกำร
เติบโตสำหรับปี 2559 เท่ำกับประมำณร้อยละ 2 แม้จะเป็นกำรเติบโตที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้ งไว้ ก็ตำม เนื่องจำก
ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ โดยภำพรวมกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของประเทศมีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงจำกเดิมเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558 หรือมีอัตรำติดลบที่ร้อยละ 4.53 ปัจจัยจำกภำวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีควำมไม่แน่นอนถึงภำวะกำรเติบโตที่จะ
เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน รวมถึงปัจจัยหลำยๆ ด้ำนภำยในประเทศ
ทั้งนี้ในส่วนของยอดขำยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจในส่วนของช่ อ งทำง
กำรจัดจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนร้ำนค้ำส่ง ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อยทั่วประเทศ โดยชูตรำสินค้ำ Costa ขึ้นเจำะตลำดร้ำนค้ำส่ง
และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย ซึ่งทำให้ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ภำยในประเทศ
ได้เติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.78 อย่ำงไรก็ตำมแม้ภำพรวมกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของบริ ษัทจะลดลงร้อยละ 1.43 แต่
หำกพิจำรณำจำกฐำนลูกค้ำรำยใหญ่ในต่ำงประเทศ คือ กลุ่มลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่น บริษัทยังสำมำรถสร้ำงรำยได้จำก
กำรขำยได้เติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.33 ซึ่งสอดคล้องกับภำพรวมกำรส่งออกของประเทศที่มีกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไป
จำหน่ำยในประเทศญี่ปุ่นเติบโตที่ร้อยละ 2.53 ทั้งนี้ ด้วยควำมเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้ำที่ทำงบริษัทมีกำรติดต่อซื้อขำยกัน
มำเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ปี
สำหรับช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกำรส่งออกสินค้ำไปจำหน่ำยในประเทศต่ำงๆ เป็นจำนวนมำกกว่ำ
10 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลำง อินเดีย สหรัฐอเมริกำ ไต้หวัน จีน รวมถึงประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (AEC) ได้แก่ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ซึ่งหำกพิจำรณำเป็นรำยประเทศจะพบว่ำ มีบำงประเทศ
ที่อัตรำกำรเจริญเติบโตของยอดขำยมีกำรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรส่งออกสินค้ำไปจำหน่ำยประเทศใหม่
ซึ่งจะต้องติดตำมผลของคำสั่งซื้ออย่ำงต่อเนื่องว่ำจะสำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยไปยังประเทศนั้นๆ ให้เพิ่มขึ้นอีก
ได้หรือไม่ ทั้งนี้โดยภำพรวมกำรส่งออกของบริษัท สำหรับปี 2559 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.43 ซึ่งสำเหตุที่สำคัญ
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เกิดจำกกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงปรับตัวลดลง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45
เนื่องจำกมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูงสำหรับลูกค้ำในกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง
สำหรับกลุ่มลูกค้ำในประเทศ ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ นับเป็นปีที่บริษัทมีกำรปรับกลยุทธ์กำรแข่งขันใหม่ โดย
เน้นเจำะกลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำปลีก และร้ำนค้ำส่งทั่วประเทศ ภำยในตรำสินค้ำ Costa ประกอบกับกำรเสริมทีมงำนด้ำน
กำรตลำดและกำรขำยให้เพิ่มขึ้น ทำให้ช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยเฟอร์นิเจอร์สำหรับ
ช่องทำงกำรจำหน่ำยนี้เพิ่มขึ้นได้อย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกอยู่ในช่วงเริ่มต้นดังนั้นปริมำณกำรขำยจะยังน้อย
เมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรส่งออกและกำรจำหน่ำยผ่ำนตรำสินค้ำของบริษัท ซึ่งจะจำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกค้ำประเภท
ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
หำกพิจำรณำจำกช่องทำงกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ผ่ำนกลุ่มลูกค้ำประเภท ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) ที่เป็นกำรสั่งซื้อโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ บริษัทสำมำรถสร้ำงอัตรำ
กำรเติบโตของยอดขำยได้อย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน โดยกำรจำหน่ำยสินค้ำให้กับร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตรำสินค้ำ
ต่ำงๆ ได้แก่ เฮ้ำส์แบรนด์ของเทสโก้ โลตัส ที่จำหน่ำยให้กับเทสโก้ โลตัส แบรนด์ Leaf จำหน่ำยให้กับโฮมโปร แบรนด์
Fur Direct จำหน่ำยผ่ำนบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จำหน่ำยผ่ำนเมกำโฮม แบรนด์ HASTA จำหน่ำยผ่ำนไทวัสดุ
และแบรนด์ My Fur จำหน่ำยผ่ำนดู โฮม กำรผลิตสินค้ำเพื่อจำหน่ำยให้กับแบรนด์วินเนอร์ (Winner) รวมถึงร้ำนค้ำปลีก
ดู โฮม โดยสำมำรถสร้ำงอัตรำกำรเติบโตสำหรับกลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ได้ที่ร้อยละ 8
สำหรับช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม ELEGA ซึง่ เป็นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำสำหรับกลุ่มลูกค้ำ
ระดับกลำงถึงบนนั้น เนื่องจำกบรรยำกำศควำมไม่เชื่อมั่นต่อกำรบริโภค และจับจ่ำยใช้สอยภำยในประเทศ ทำให้รำยได้
จำกกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว มีอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงประมำณร้อยละ 14 อย่ำงไรก็ตำมหำกภำวะควำมเชื่อมั่น
ด้ำนเศรษฐกิจ และบรรยำกำศกำรจับจ่ำยใช้สอยภำยในประเทศกลับมำฟื้นตัวดีอีกครั้ง โดยปกติแล้วช่องทำงกำรจำหน่ำย
สินค้ำผ่ำนโชว์รูม ELEGA จะยังสำมำรถสร้ำงอัตรำกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี้ในภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ECFH”
หรือ “บริษัทย่อย”) ในฐำนะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับร้อยละ 75
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงดำเนินธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกิจร้ำนค้ำปลีก (Can Do)
Can Do คือ รูปแบบร้ำนค้ำที่จำหน่ำยสินค้ำในรำคำ 100 เยน ทั้งร้ำน มีต้นกำเนิดจำกประเทศญี่ปุ่น
ก่อตั้งโดย Can Do CO.,LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มี
สำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ในย่ำนชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่ำสุด Can Do มีสำขำทั่วญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่ำ 970 สำขำ และมีรำยได้ ไม่
ต่ำกว่ำ 63,484 ล้ำนเยน
ทำงบริษัทโดยคุณอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร ได้มีควำมสนใจในธุรกิจร้ำนค้ำ 100 เยน ใน
ญี่ปุ่น จึงได้เริ่มสำรวจธุรกิจประเภทนี้ทุกร้ำน ทุกแบรนด์ จนในที่สุดเกิดควำมประทับใจต่อร้ำน Can Do จึงเป็นที่มำของ
ควำมสนใจที่อยำกจะขอซื้อแฟรนไชส์ เพื่อมำดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออยำกให้คนไทยได้ใช้สินค้ำคุณภำพดี
ภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ในรำคำที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้ำไปที่สำนักงำนใหญ่ของ Can Do ในที่สุดจึงเกิด
กำรตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน
รูปแบบร้ำน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ำนค้ำนำเข้ำสินค้ ำคุณภำพดี ภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ขำย
สินค้ำทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท โดยมีสินค้ำให้เลือกซื้อนับหมื่นรำยกำร ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำเพื่อ
ควำมงำม ภำชนะบรรจุอำหำร อุปกรณ์ทำควำมสะอำด อุปกรณ์เครื่องเขียน งำนฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง
ตระกร้ำใส่ของ สินค้ำเทศกำล ฯลฯ
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กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษำ แม่บ้ำน พ่อบ้ำน วัยทำงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 Can Do มีจำนวนสำขำทั้งสิ้น 6 สำขำ ได้แก่
1. สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ขนำดพื้นที่ 175 ตรม.
2. สำขำซีคอนสแควร์ ขนำดพื้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพำซิโอ พำร์ค กำญจนำภิเษก ขนำดพื้นที่ 130 ตรม.
4. สำขำโฮม โปร รัตนำธิเบศร์ ขนำดพื้นที่ 140 ตรม.
5. สำขำโฮม โปร รำชพฤกษ์ ขนำดพื้นที่ 99 ตรม.
6. สำขำอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บำงใหญ่ ขนำดพื้นที่ 195 ตรม.
2. ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทำงอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF
Tornado”) เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยมีขนำด
กำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city,
Hyogo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 เยน และมีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ทั้งนี้
โครงกำรดังกล่ำวได้เริ่มกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม
2558 ซึ่ ง กำรดำเนิ น งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ
ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 ได้ มี
มติ ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่ดำเนินกำรโดย ECF Tornado โดยทำงบริษัทได้พิจำรณำ
รับรองและให้สัตยำบัน ในกรณีที่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ECFH”) ในฐำนะบริษัทย่อย ได้ขำยทรัพย์สินที่เข้ำ
ลงทุนในบริษัท อีซีเอฟ ทอร์นำโด เอนเนอร์จี จีเค (“ECF Tornado”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้ แ ก่ Capital Inc. โดย
Capital Inc. เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526 เพื่อดำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำน
พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำนอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ดำเนินกำรจัดทำทำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่
19 สิงหำคม 2559 โดยทรัพย์สินที่จำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิจำกภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำน
บำท ซึ่งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 5 รำย คิดเป็นกำไรเมื่อ
เทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 สำหรับสำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำก
ผลกำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรีย บเทียบกับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรดำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี สำหรับ
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 20 ปี โดยภำยหลังกำรคืนเงินลงทุนและกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่
เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยำยน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ
สำหรับธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
คัดเลือกกำรลงทุนในโครงกำรอื่น ๆ ที่มีควำมน่ำสนใจทั้งโครงกำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ได้มีมติ
พิจำรณำอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล
(Biomass Power Plant) โดยกำรเข้ำร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้ำร่วมประมูล
รับคัดเลือกและอนุญำตเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
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(กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำมแต่กรณีไป ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับกิจกำร
พลังงำน (กกพ.) เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอนโยบำย
จำกภำครัฐถึงช่วงเวลำกำรเปิดเข้ำประมูลเพื่อเสนอขำยไฟฟ้ำ
โดยมีรำยชื่อของบริษัทร่วมทุนทั้ง 5 บริษัท ดังนี้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 2)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี)
5. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ)
ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท
ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทร่วมทุน ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ)
แต่เนื่องจำก 4 บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวไม่สำมำรถชนะกำรประมูลเพื่อเสนอเข้ำรับคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ำย
ไฟฟ้ำในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ตำมประกำศรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
หมุนเวียนด้วยวิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลำ คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 จึงมีมติ
อนุมัติกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทร่วมทุนทั้ง 4 บริษัทดังกล่ำว รวมถึงยกเลิกมติอนุมัติกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เซฟ
เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 2) จำกัด ด้วย เนื่องจำกมติดังกล่ำวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่ จะขยำยกำรดำเนินธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล ที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 ในครำวเดียวกัน ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจ
ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิ จโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีว
มวล โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สำมั ญ จำนวน 10,000
หุ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ 100 บำท และมี โ ครงสร้ ำ งกำรถื อ หุ้ น ดั ง รำยชื่ อ ต่ อ ไปนี้
1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ในฐำนะบริษัทย่อยของบริษัท) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98
2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
4. บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อิสดัสตรี้ จำกัด (มหำชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98
5. นำยสมพล ธนำดำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
6. นำยสมกิจ ธนำดำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
ซึ่ง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์
2560
ทั้งนี้ เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้ำงควำมชัดเจนในกำรดำเนินธุรกิจ
ด้ำนพลังงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้มติพิจำรณำอนุมัติกำรจัด
กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์
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จำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีบริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด
(มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ำลงทุนและดำเนินธุรกิจด้ำน
พลังงำนทุกประเภท อำทิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พำว
เวอร์ จำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้ งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เข้ำ
ลงทุนในบริษัท บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด จำกเดิมคือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด แก้ไขเป็น บริษัท อีซี
เอฟ พำวเวอร์ จำกัด
ต่อมำ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติกำรเข้ำลงทุน
ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“โครงกำรฯ” หรือ “PWGE”)
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลยูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดกำลังกำรผลิ ตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัท ย่อยของบริษัทถือ หุ้นปัจจุบัน ในสัดส่ว นร้อยละ 50) เข้ำซื้ อหุ้นสำมั ญจำกผู้ถื อหุ้นของโครงกำร (ร้อยละ
99.9999) คิดเป็นมูลค่ำเงินเข้ำลงทุนในโครงกำรครั้งนี้ไม่เกิน 425,000,000 บำท(โดยคิดเป็นเงินลงทุนของ ECF-Power
เท่ำกับ 141,652,500 บำท) ทั้งนี้คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี
2560 นี้ อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบัน อยู่ระหว่ ำงขั้นตอนกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ PWGE โดย
บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด จะเข้ำลงทุนโดยวิธีกำรซื้อหุ้นสำมัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ PWGE
และภำยหลังกำรเข้ำลงทุนในธุรกรรมดังกล่ำวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์
จำกัด จะลดลงจำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 33.37
แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุม่ บริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
75%
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้านร้านค้าปลีก และ
ธุรกิจอื่นๆ ยกเว้นด้านพลังงาน
51%
บริษัท อีซีเอฟ ทอร์นาโด เอ็นเนอร์จี จีเค*1
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

99.99%
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจด้าน
พลังงานทุกประเภท

99.95%
บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
กระดาษปิดผิว

49.98%
บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด
เพื่อเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

*หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัท อีซีเอฟ ทอร์นำโด เอ็นเนอร์จี จีเค ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษทั เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ
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รายงานประจาปี 2559
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุ ร กิจ ที่ ด าเนิน งานโดย บริ ษั ท อี ส ต์โ คสท์ เ ฟอร์นิ เ ทค จากัด (มหาชน) และบริ ษั ท วี วี
เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95
 กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) (ECF) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ กำรจัดจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจำกทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ และให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด
บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จำกัด (V V Décor) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.95 โดยมีทุน จดทะเบีย น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำ นบำทถ้ วน) ช ำระเต็ มมูลค่ำ ก่อตั้ง ขึ้นเพื่ อ
ประกอบธุรกิจด้ำนกำรตลำด (Trading) เพื่อเป็นผู้จำหน่ำยกระดำษปิดผิวให้กับลูกค้ำบำงรำยของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถแบ่งกลุ่มสินค้ำหลักได้ 5 ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์คือ
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย
4. กระดำษปิดผิว
5. ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง
บริ ษั ท มี ร ำยได้ โ ดยส่ ว นใหญ่ ม ำจำกกำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยตำมค ำสั่ ง ซื้ อ (Made to order) ให้ กั บ ลู ก ค้ ำ
ต่ำงประเทศ กำรผลิตและจำหน่ำยโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ
ให้กับลูกค้ำในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้ำในประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทส
โก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกำ โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) วิน
เนอร์ (Winner) และ ดู โฮม (Do Home)
สำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศจะเป็นกำรผลิตและจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้อให้กับบริษัทผู้จำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้ำนค้ำปลีกรำยใหญ่ (Modern Trade) หลำยรำยในประเทศญี่ปุ่น โดยหำกพิจำรณำจำกโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย
ทั้งหมดของบริษัท จะพบว่ำ ในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนกำรขำยให้กับลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่นประมำณร้อยละ 50 ของ
รำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด
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ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท

สัดส่วนรำยได้ที่รองลงมำคือ รำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศ โดยตรำสินค้ำที่ทำงบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยให้กับกลุ่มร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตรำสินค้ำที่เป็นของบริษัทเอง
ได้แก่ “Fur Direct” “Leaf” “a7” “Hasta” และ “My Fur” โดยเป็นตรำสินค้ำที่ทำงบริษัทผลิตและจำหน่ำยให้กับ บิ๊ก
ซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกำ โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) และดู โฮม (Do Home)
ตำมลำดับ ส่วนกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยสินค้ำให้กับ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และ วินเนอร์ (Winner) จะเป็นกำรผลิต
โดยใช้ตรำสินค้ำของเทสโก้ โลตัส และวินเนอร์ ตำมลำดับ
สำหรับตรำสินค้ำ “ELEGA” จะเป็นตรำสินค้ำที่บริษัทใช้สำหรับกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่ผลิตจำก
ไม้จริงภำยในโชว์รูมสำขำเพื่อแสดงสินค้ำและจำหน่ำยเฉพำะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่ทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และ
เฟอร์นเิ จอร์ทั้งส่วนที่สั่งซื้อจำกภำยในประเทศและส่วนที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจำกไม้จริง ซึ่งโชว์รูมจะ
ตั้งอยู่ในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมี จำนวนโชว์รูม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 13 สำขำ และ 3 สำขำ ตำมลำดับ นอกจำกช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว
บริษัทยังมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ
ภำยใต้ตรำสินค้ำ “Costa” เพื่อใช้เป็นตรำสินค้ำสำหรับกำรจำหน่ำยผ่ำนทำง Dealer โดยนับตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้เริ่มต้นกำรจำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.elegathai.com โดยได้เริ่มต้นกำรจำหน่ำยผ่ำน
ช่องทำงดังกล่ำว ตั้งแต่ช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 เป็นต้นมำ โดยใช้ตรำสินค้ำ “My Fur”
สำหรับ ตรำสินค้ำ “Finna House” ที่ได้เปิดตัวไปช่วงปี 2558 นั้น ตรำสินค้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ำย
สินค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นภำยใต้ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนจำก Disney ในฐำนะที่บริษัทเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์
และได้รับสิทธิ์ในกำรใช้ลำยกำร์ตูนจำก Disney เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียง
ผู้ได้รับสิทธิ์รำยเดียวในประเทศไทย ปัจจุบัน Finna House มีโชว์รูม 2 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำของ โฮมโปร มำร์เก็ต
วิลเลจ สุวรรณภูมิ 1 สำขำ และ เดอะ วอล์ค (The Walk) รำชพฤกษ์ 1 สำขำ
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ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้าที่

รูปแบบ

ช่องทางการจัดจาหน่าย

ELEGA
(เอลลีก้า)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั้งส่วนทีบ่ ริษัท
เป็นผู้ผลิตเองและส่วนที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดย
จำหน่ำยผ่ำนโชว์รมู ELEGA

Finna House
(ฟินน่าเฮ้าส์)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นภำยใต้
ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนจำก Disney โดยจำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม
Finna House

Fur Direct
(เฟอร์ ไดเร็ค)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ บิ๊กซี (Big C)

Leaf
(ลีพ)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ โฮมโปร (Home Pro)

a7
(เอ เซเว่น)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ เมกำ โฮม (Mega Home)

Hasta
(ฮาสต้า)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ ไทวัสดุ (Thai Wasadu)

Costa
(คอสต้า)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้ำนค้ำส่ง
และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ

My Fur
(มายเฟอร์)

ใช้สำหรับกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำน ดู โฮม (Do
Home) และช่องทำงออนไลน์ www.elegathai.com
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โชว์รูม “ELEGA”
ปัจจุบันโชว์รูม ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 13 สาขา และโฮมโปร 3 สาขา
- ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำภำยในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วยสำขำบำงนำ
รัตนำธิเบศร์ รังสิต พัทยำ บำงใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ รำชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ นครรำชสีมำ หำดใหญ่
สุรำษฏร์ธำนี ระยอง ทั้งหมด 13 สำขำ
- ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำภำยในโฮม โปร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วยสำขำฉะเชิงเทรำ สำขำ
ชัยพฤกษ์ และสำขำนครรำชสีมำ ทั้งหมด 3 สำขำ
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โชว์รูม “Finna House”
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีโชว์รูม “Finna House” รวมทั้งสิ้น 2 สำขำ ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่ำของ โฮมโปร
มำร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 1 สำขำ และ เดอะ วอล์ค (The Walk) รำชพฤกษ์ 1 สำขำ
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แก้ ไขสีหวั มันกลืน เปลี่ยน font รายงานประจาปี 2559
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com
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ธุรกิจที่ดาเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 75


กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก : ร้าน Can Do

Can Do คือ รูปแบบร้ำนค้ำที่ขำยสินค้ำในรำคำเดียว (รำคำ 100 เยน) ทั้งร้ำน ที่มีต้นกำเนิดจำกประเทศ
ญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย Can Do CO.,LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange)
มีสำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่ในย่ำนชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่ำสุด Can Do มีสำขำทั่วญี่ปุ่นไม่ตำกว่
่ ำ 970 สำขำ และมี
รำยได้ ไม่ตำกว่
่ ำ 63,484 ล้ำนเยน
ทำง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) หรือ ECF โดยคุณอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร ได้มี
ควำมสนใจในธุรกิจร้ำนค้ำ 100 เยน ในญี่ปุ่น จึงได้เริ่มสำรวจธุรกิจประเภทนี้ทุกร้ำน ทุกแบรนด์ จนในที่สุดเกิดควำม
ประทับใจต่อร้ำน Can Do จึงเป็นที่มำของควำมสนใจที่อยำกจะขอซื้อแฟรนไชส์เพื่อมำดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อ
อยำกให้คนไทยได้ใช้สินค้ำคุณภำพดีภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ในรำคำที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้ำไปที่
สำนักงำนใหญ่ของ Can Do ในที่สุดจึงเกิดกำรตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน
รูปแบบร้ำน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ำนค้ำนำเข้ำสินค้ำคุณภำพดี ภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น จำหน่ำยสินค้ำทั้ง
ร้ำนในรำคำ 60 บำท นำเสนอสินค้ำให้เลือกซื้อนับหมื่นรำยกำร ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำเพื่อควำมงำม
ภำชนะบรรจุอำหำร อุปกรณ์ทำควำมสะอำด อุปกรณ์เครื่องเขียน งำนฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้ำใส่ของ
สินค้ำเทศกำล ฯลฯ
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษำ แม่บำ้ น พ่อบ้ำน วัยทำงำน
ปัจจุบัน Can Do มีสำขำที่เปิดให้บริกำรทั้งสิ้น 6 สำขำ ได้แก่
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1. สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ขนำดพื้นที่ 175 ตรม.
2. สำขำซีคอนสแควร์ ขนำดพื้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพำซิโอ พำร์ค กำญจนำภิเษก ขนำดพื้นที่ 130 ตรม.
4. สำขำโฮม โปร รัตนำธิเบศร์ ขนำดพื้นที่ 140 ตรม.
5. สำขำโฮม โปร รำชพฤกษ์ ขนำดพื้นที่ 99 ตรม.
6. สำขำอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บำงใหญ่ ขนำดพื้นที่ 195 ตรม.
นอกจำกนี้ยังตั้งเป้ำหมำยกำรขยำยสำขำภำยในปี 2560 ไว้ที่จำนวนสำขำทั้งหมดไม่ต่ำกว่ำ 12 สำขำ
Can Do – 100 Yen shop style
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กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm)
จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 มี ม ติ พิ จ ำรณำ
อนุ มั ติ กำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทำงอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF
Tornado”) พื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น สำหรั บ โครงกำรโรงไฟฟ้ ำ พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ โดย
มี ข นำดกำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งโครงกำรตั้งอยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya,
Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 เยน หรือประมำณ 27,690 บำท (อ้ำงอิง
อัตรำแลกเปลี่ยนเท่ำกับ 27.69 บำทต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งเป็น
วันที่แจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 51.00 จะเป็นผู้เข้ำถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ
เงิ น ที่ ใ ช้ ล งทุ น ในโครงกำร ประมำณ 106,617,000 เยน หรือประมำณ 29.52 ล้ำนบำท เพื่อช่วยสร้ำงกำรเจริญเติบโต
ให้กับบริษัท และกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แห่งนี้ ได้เริ่ม
ดำเนินกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2558
ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2559 ได้มีมติที่สำคัญ
เกี่ยวกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่ดำเนินกำรโดย ECF Tornado โดยทำงบริษัทได้พิจำรณำรับรอง
และให้สัตยำบัน ในกรณีที่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ECFH”) ในฐำนะบริษัทย่อย ได้ขำยทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนใน
ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี
2526 เพื่อดำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำนอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดย
ได้ดำเนินกำรจัดทำทำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 ทรัพย์สินที่จำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิจำก
ภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 5 รำย คิดเป็นกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 สำหรับสำเหตุที่
ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลกำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัต รำผลตอบแทนจำกกำร
ดำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี สำหรับระยะเวลำดำเนินโครงกำร 20 ปี โดยภำยหลังกำรคืนเงินลงทุนและ
กำไรจำกกำรขำยทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยในวันที่ 29 กั น ยำยน 2559 ปั จ จุ บั น ECF Tornado
ได้ เ สร็ จ สิ้ น ขั้ น ตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ – ECF Tornado Energy, เมืองฮิเมจิ ประเทศญีป่ ุ่น
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 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ ง ที่ 7/2558 ได้ มี ม ติ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ใ ห้
บริ ษั ท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power
Plant) โดยกำรเข้ำร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้ำร่วมประมูลรับคัดเลือกและ
อนุญำตเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำมแต่ ก รณี ไ ป ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกั บ กิ จ กำรพลั ง งำน
(กกพ.) เรื ่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ำรรั บ ซื ้ อ ไฟฟ้ ำ จำกผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ ำ พลั ง งำนหมุ น เวี ย น ซึ ่ ง ข ณะ นี ้ อ ยู ่ ร ะ ห ว่ ำ ง รอ
นโยบำยจำกภำครั ฐ ถึงช่วงเวลำกำรเปิดเข้ำประมูลเพื่อเสนอขำยไฟฟ้ำ
โดยมีรำยชื่อของบริษัทร่วมทุนทั้ง 5 บริษัท ดังนี้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 2)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี)
5. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ)
ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้ ดำเนิ น กำรจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น รวม 4 บริ ษั ท
ขึ้ น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทร่วมทุน ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
แต่เนื่องจำก 4 บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวไม่สำมำรถชนะกำรประมูลเพื่อเสนอเข้ำรับคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ำยไฟฟ้ำ
ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ตำมประกำศรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน
ด้วยวิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้
และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลำ คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 จึงมีมติอนุมัติกำรจด
ทะเบียนเลิกบริษัทร่วมทุนทั้ง 4 บริษัทดังกล่ำว รวมถึงยกเลิกมติอนุมัติกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี
กรุ๊ป (นรำธิวำส 2) จำกัด ด้วย เนื่องจำกมติดังกล่ำวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่อย่ำงใด
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ด้ ว ยควำมมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะขยำยกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ไปยั ง โรงไฟฟ้ ำ พลั ง งำนชี ว มวล ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 ในครำวเดียวกัน ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในบริษัท ร่ว มทุน แห่ง ใหม่ที่จ ะจดทะเบีย นจัด ตั้ง ขึ้ น เพื่อ เข้ำ ลงทุน ใน
ธุรกิจ ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ชีวมวล โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท และมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98
2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
4. บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหำชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98
5. นำยสมพล ธนำดำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
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6. นำยสมกิจ ธนำดำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
ซึ่ง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560
ทั้งนี้ เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้ำงควำมชัดเจนในกำรดำเนินธุรกิจด้ำน
พลังงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้มติพิจำรณำอนุมัติกำรจัดกลุ่ม
บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์
จำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำ นบำทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ 10 บำท โดยมี บ ริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค
จำกั ด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมี น โยบำยกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เข้ ำ ลงทุ น และดำเนิ น
ธุ ร กิ จ ด้ ำ นพลั ง งำนทุกประเภท อำทิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท
อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้ง
เปลี่ยนชื่อผู้เข้ำลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด จำกเดิมคือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด แก้ไขเป็น
บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด
ต่อมำ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2560 ได้ มี ม ติ
อนุ ม ั ต ิ ก ำรเข้ ำ ลงทุ น ในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ พลั ง งำนชี ว มวลของ บริ ษั ท ไพร์ ซ ออฟ วู้ ด กรี น เอนเนอร์ จี จ ำกั ด
(“โครงกำร” หรือ “PWGE”) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลยูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดกำลังกำรผลิต
ติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทเป็นผู้เข้ำ
ลงทุน ทั้งนี้คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 นี้
 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop Power Plant)
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เข้ำลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (“MOU”) เพื่อร่วมดำเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) (“GUNKUL”) โดยมี
ขอบเขตของควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท และ GUNKUL ดังนี้
บริษัทและ GUNKUL จะร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นเพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงกำรในสัดส่วนร้อยละ 74.99
: 25.01 ตำมลำดับ
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนกำรจัดหำสิทธิในกำรเช่ำ และ/หรือสิทธิในกำรใช้พื้นที่หลังคำเพื่อติดตั้งแผงโซ
ล่ำเซลล์สำหรับประกอบกำรยื่นเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำ กำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดหำแหล่งเงินทุน และ GUNKUL
จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของกำรบริกำรจัดหำอุปกรณ์ กำรจัดซื้อและกำรก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ พลั ง งำน
แสงอำทิ ต ย์ บ นหลั ง คำเพื่ อ ให้ โ ครงกำรสำมำรถดำเนิ น กำรได้ ต ำมข้ อ ตกลงของสั ญ ญำซื้ อ ขำยไฟฟ้ ำ (PPA)
รวมถึงเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรและบำรุงรักษำ ภำยใต้ ก ำรดำเนิ น งำนทั้ ง สองฝ่ ำ ยมี ห น้ ำ ที่ ยื่ น ขอรั บ อนุ ญ ำต
เป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) ตำมแต่กรณีต่อไป
ในเบื้องต้นบริษัท สำมำรถจัดหำพื้นที่หลังคำสำหรับรองรับกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำได้ประมำณ 10 เมกะวัตต์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปบริษัทและ GUNKUL จะต้องดำเนินกำรยื่นขอรับอนุญำตเป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำ
ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) เป็นลำดับต่อไป
ดั ง นั้ น ขณะนี้ ใ นส่ ว นของแผนงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ บ นหลั ง คำจึ ง อยู่ ร ะหว่ ำ ง รอ
ควำมชัดเจนจำกภำครัฐบำลในกำรออกประกำศหลัก เกณฑ์ก ำรคัด เลือ กคำร้อ งและข้อ เสนอขำยไฟฟ้ำ อย่ำ งเป็น
ทำงกำรต่อไป
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรจัดจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งซื้อจำกทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ และให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงลำดับตำมกำรเริ่มต้นกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเริ่มแรกบริษัทได้เปิดกำรดำเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยำงพำรำ ซึ่งในส่วน
กระบวนกำรผลิตจะเป็นกำรนำท่อนไม้ยำงพำรำเพื่อนำมำอบแห้งและแปรรูปเป็นไม้ยำงพำรำแผ่นเพื่อพร้อมใช้เป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยำงพำรำแผ่นจะถูกส่งต่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของ
บริษัท และในบำงส่วนจะเป็นกำรจำหน่ำยให้กับโรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์และบุคคลภำยนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์นิเจอร์
ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งเป็น ส่วนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจเป็น รำยได้หลักให้แก่บริษัทนั้น ในส่ว น
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตคือ ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด จะเป็นกำรสั่งซื้อจำกบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมด
โดยไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดที่สั่งซื้อเข้ำมำ จะถูกนำมำปิดผิวด้วยกระดำษปิดผิว ซึ่งกระดำษปิดผิวที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
ทั้งหมด ทำงบริษัทจะเป็นผู้ผลิตขึ้นเองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำมำใช้ในกำรผลิตภำยในบริษัท และมีบำงส่วนที่จำหน่ำย
ให้กับบุคคลภำยนอก เมื่อได้ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวพร้อมใช้งำนแล้วจะถูกส่งต่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปำร์ติเคิลบอร์ดต่อไป นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรประกอบธุรกิจบริษัทยังมีส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองและบำงส่วนนำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศเพื่อจำหน่ำยภำยในโชว์รูม ELEGA ของบริษัทรวม 16 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในขณะนี้ด้วย
รำยละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง
ไม้ยำงพำรำเป็นไม้ที่มีคุณภำพทำงกำยภำพหลำยประกำรใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลำยที่สวยงำม สำมำรถ
นำมำย้อมสีได้ เนื้อไม้ง่ำยต่อกำรตกแต่ง น้ำหนักเบำ ทั้งมีรำคำย่อมเยำกว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบด้ำนคุณสมบัติอันโดดเด่นหลำยประกำรเช่นนี้ ไม้ยำงพำรำจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้แพร่หลำย
ทั่วโลก ในเวลำอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ไม้สักขำว (White Teak )” โดยไม้ยำงพำรำที่นำมำใช้ในอุตสำหกรรมไม้ใน
ปัจจุบันนี้ ส่วนมำกมำจำกสวนยำงพำรำในลักษณะของไม้ปลูกขึน้ มำใหม่ไม่ได้เป็นลักษณะของไม้ที่ขนึ้ เองตำมธรรมชำติ
โดยไม้ที่จะถูกนำมำใช้งำนโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอำยุมำก ให้ผลผลิตน้ำยำงต่ำ ไม่คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ ในกำรกรีด
เอำน้ำยำงอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องโค่นออก แล้วปลูกทดแทนใหม่ ตำมวงจรธรรมชำติในกำรประกอบอำชีพของเกษตรกร
ทำสวนยำงพำรำ ตำมระเบียบของสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง เกษตรกรเจ้ำของสวนยำงจะต้องยื่นขอ
อนุญำตตัดโค่นและได้รับกำรอนุญำตจำกกองทุนสวนยำง หรืออำจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ปลูกนำนเช่นกัน ก่อนจะตัดและนำมำเข้ำกระบวนกำรแปรรูป โดยกระบวนกำรนำไม้ท่อนซุงยำงพำรำเข้ำโรงเลื่อยเพื่อ
เลือ่ ยให้เป็นชิ้นตำมขนำดที่ต้องกำรแล้วนำไปอัดน้ำยำถนอมเนื้อไม้ที่ใช้ในลักษณะของสำรละลำยน้ำ ทำให้มีน้ำในเนื้อ
ไม้มำก จึงจำเป็นต้องปรับควำมชื้นในเนื้อไม้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับสภำวะอำกำศ ด้วยกำรอบเพื่อให้ไม้คงรูป ไม่เกิด
ปัญหำกำรยืดหรือหดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปัญหำกำรแตกที่ผิวและภำยในเนื้อไม้ (Cracking) กำรแตกตำมหัวไม้
(Splitting) กำรบิดงอ (Warping) ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลิตภัณฑ์ กำรลดควำมชื้นในเนื้อไม้ ยังช่วยลดโอกำสใน
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กำรเจริญเติบโตของเชื้อรำ ดังนั้นไม้ยำงพำรำแปรรูปจะต้องมีระดับควำมชื้นที่เหมำะสมอยู่ในเกณฑ์มำต รฐำนจึงจะ
สำมำรถนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้
ไม้ยำงพำรำแปรรูปเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ซึ่งทำงบริษัทมีกระบวนกำร
ผลิตในกำรแปรรูปไม้อย่ำงครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำต่อไป
เริ่มต้นจำกกำรรับซื้อไม้ยำงพำรำท่อน เพื่อนำมำแปรรูปโดยกำรเลื่อยก่อนนำไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวำง
แผนกำรรับซื้อไม้ยำงพำรำในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อป้องกันปัญหำกำรขำดแคลนไม้ยำงพำรำที่อำจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหำ
ดังกล่ำวจะส่งผลต่อปัญหำกำรติดขัดในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเป็นลำดับต่อไป
ในกระบวนกำรผลิตไม้ยำงพำรำแปรรูปนั้น มีกระบวนกำรซับซ้อนซึ่งต้องอำศัยประสบกำรณ์ และทักษะใน
กำรผลิตเป็นอย่ำงดี โดยบริษัทมีกระบวนกำรครบวงจร ตั้งแต่กระบวนกำรเลื่อยเพื่อแปรรูปไม้ซุง กระบวนกำรอัดน้ำยำ
เพื่อป้องกันมอดและปลวก ด้วยถังอัดน้ำยำควำมดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนกำรอบ นอกเหนือจำกนั้นแล้ว
ยังต้องอำศัยควำมชำนำญของแรงงำนในกระบวนกำรแปรรูปไม้ยำงพำรำดังกล่ำวตั้งแต่กระบวนกำรเลื่อยซอยไม้ ที่
แตกต่ำงจำกกำรเลื่อยไม้ท่อนตรงทั่วไป เนื่องจำกท่อนไม้ยำงพำรำมีรูปร่ำงไม่แน่นอน มักมีควำมโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน
รวมถึงมีตำและตำหนิบนท่อนไม้มำก จึงยังไม่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรตัดซอยไม้โดยอัตโนมัติได้ปัจจุบัน
ไม้ยำงพำรำแปรรูปที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 95 จะถูกนำส่ง
เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของบริษัท และบำงส่วนจะถูกส่งขำยให้กั บบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้ำที่
เป็นกลุ่มโรงงำนขนำดเล็กที่เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำต่อไป
ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรูป

2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มคี วำมคงทนแข็งแรง เนื่องจำกผลิตจำกไม้ยำงพำรำซึ่งเป็นไม้
จริง โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ ไม้ยำงพำรำและไม้ประกอบอื่น ๆ คิดเป็นส่วนประกอบประมำณร้อยละ 35
ของโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ โดยสัดส่วนดังกล่ำวจะเปลี่ยนแปลงไปตำมรำคำไม้ยำงพำรำใน
ท้องตลำดด้วย
ด้วยควำมคงทน แข็งแรง มีลวดลำยที่สวยงำม สำมำรถย้อมสี และตกแต่งได้ง่ำย คุณสมบัติเหมำะกับกำร
ใช้งำนที่ต้องกำรควำมทนทำนต่อสิ่งแวดล้อมหรือกำรใช้งำนภำยนอกอำคำร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำจึงเป็นที่นิยมในผู้ที่
ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีควำมคงทน แข็งแรง หรือกลุ่มผู้ที่มีที่อยู่อำศัยในสภำพอำกำศที่แปรปรวนอำจก่อให้เกิดควำม
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ร้อนหรือควำมชื้นสูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำจะมีรำคำสูงกว่ำ
เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบ ควำมนิยมในกำรใช้เฟอร์นิเจอร์จำกไม้จริง ดังนั้นกระแสควำมนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำจึง
กระจุกตัวเฉพำะกลุ่มผู้นิยม ไม่ได้เป็นที่แพร่หลำยในกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ดังกล่ำวคำนึงถึงควำม
เหมำะสมของคุณสมบัติกำรใช้งำนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ควำมสวยงำม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติกำร
ใช้งำนทดแทนกันได้อย่ำงเหมำะสม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้ำทั้งหมด 3 หมวด ดังนี้
หมวด
สินค้าที่
1

ชุดโต๊ะรับประทำนอำหำร (Dining Table)

2

ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟำ (Living Room)

3

ชุดห้องนอน (Bedroom)

ประเภทผลิตภัณฑ์

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
1. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทำนอำหำร (Dining Set)
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ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา (ต่อ)

2. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟำ (Living Room)
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3. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bedroom)
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สินค้ำในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ ทำงบริษัทจะผลิตและจำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำโดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. กำรผลิตและจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำหลักคือ ผู้
จำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ และร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น
2. กำรผลิตและจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในประเทศ โดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัทคือ “Leaf” เพื่อวำงจำหน่ำย
ภำยในโฮม โปร (Home Pro)
3. กำรจำหน่ำยผ่ำนโชว์รูมบนพื้น ที่เช่ำภำยในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร
(Home Pro) รวม 16 สำขำ ภำยใต้ชื่อตรำสินค้ำของบริษัทคือ “ELEGA”
3. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดเป็นเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ ไม้ปำร์ติเคิล
บอร์ด คิดเป็นส่วนประกอบประมำณร้อยละ 50 ของโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด รองลงมำ
คือ กระดำษปิดผิว (ฟอยล์) ประมำณร้อยละ 10
ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกไม้ยำงพำรำเป็นหลัก โดยจะนำไม้ยำงพำรำ และไม้ประเภท
อื่น ๆ มำบดให้เ ป็นชิ้น ขนำดเล็ก แล้วนำมำอัดติดกันโดยใช้สำรยึดเกำะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็น
ตัวเชื่อมโครงสร้ำงของแผ่นปำร์ติเคิล ชั้นบนและชั้นล่ำงจะเป็นชิ้นไม้ละเอียด ส่ วนชั้นกลำงจะเป็นชิ้นไม้หยำบ ทำให้
แผ่นปำร์ติเคิลไม่เหมำะกับกำรยึดติดด้วยตะปู และไม่สำมำรถตกแต่งขอบหรือทำลิ้นร่องบนผิวได้ โดยทั่วไปแผ่นปำร์
ติเคิลจะมีควำมกว้ำงยำว 4 x 8 ฟุต และมีควำมหนำตั้งแต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร

ภาพไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

ปำร์ติเคิลบอร์ดนั้นจัดเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบำที่สุดในบรรดำไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งควำมแข็งแรงจะน้อยกว่ำไม้เอ็มดี
เอฟ และไม้เนื้อแข็งทั่วไป นอกจำกนี้ตัวเนื้อไม้จะมีกำรขยำยตัวได้ง่ำยเมื่อโดนควำมชื้น อย่ำงไรก็ตำมปำร์ติเคิลบอร์ด
นิยมนำมำใช้ในงำนไม้ที่ใช้ภำยในตัวอำคำร แทนที่งำนภำยนอกอำคำรที่มีควำมชื้นสูง และปัจจุบันนิยมนำมำผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจำกมีน้ำหนักเบำ สำมำรถประกอบและเคลื่อนย้ำยได้ง่ำย รำคำย่อมเยำ และที่สำคัญอีกประกำรหนึ่ง
คือ ปำร์ติเคิลบอร์ดถูกนำมำทดแทนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนื้อแข็งจำกธรรมชำติซึ่งถูกตัดโค่นจำกไม้ในป่ำจึงไม่
เป็นกำรส่งเสริมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัตถุดิบประเภทไม้เนื้อแข็งในปัจจุบัน จึงเป็นวัตถุดิบที่หำไม้ยำกมำก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดมีกระบวนกำรผลิตที่ง่ำยกว่ำ เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตโดยส่วนใหญ่จะผ่ำนกำร
ทำงำนของเครื่องจักร ประกอบกับไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดมีน้ำหนักเบำ จึงมีระยะเวลำในกระบวนกำรผลิตที่สั้น ใช้ชั่วโมง
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แรงงำนน้อยกว่ำ เมื่อเทียบกับกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้เนื้อแข็ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่ำวมำส่งผลให้กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์
จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทำงด้ำนต้นทุนที่สำคัญ
โดยหำกจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่ำน
กระบวนกำร เลื่อย อัดน้ำยำ อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือบไม้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้แรงงำนในกำรผลิตเป็นจำนวน
มำก เพื่อให้ได้งำนที่มีควำมปรำณีตและต้องใช้ระยะเวลำมำกในแต่ละขั้นตอนกำรผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มกำลังกำรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด โดยกำรเพิ่มเครื่องจักรที่มีควำมทันสมัยในรูปแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi - Automatic
Machine) ในกำรผลิตเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำน เพิ่มประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรผลิตให้มำกขึ้นกว่ำเดิม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้ำทั้งหมด 7 หมวด โดยในแต่ละหมวด
จะมีรุ่นของสินค้ำแบ่งออกได้ ดังนี้
หมวดสินค้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
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ชั้นวำงของเอนกประสงค์
ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์
ตู้เสื้อผ้ำ
โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะทำงำน
ชั้นวำงทีวี
ตู้สำหรับใส่รองเท้ำ
โต๊ะเครื่องแป้ง เตียง

รายงานประจาปี 2559
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
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สินค้ำในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ทำงบริษัทจะผลิตและจำหน่ำยให้กับลูกค้ำโดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. กำรผลิตและจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำหลักคือ ผู้
จำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ และร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น
2. กำรผลิตและจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในประเทศ โดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัทคือ “Fur Direct” “Leaf” “a7”
“Hasta” และ “My Fur” เพื่อวำงจำหน่ำยภำยใน บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกำ โฮม (Mega
Home) ไทวัสดุ และ ดู โฮม ตำมลำดับ
3. กำรผลิตและจำหน่ำยภำยในโชว์รูม “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภำยใต้ลิขสิทธิ์ลำย
กำร์ตูนจำกดิสนีย์
4. เฟอร์นิเจอร์ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม
บริษัทดำเนินธุรกิจในกำรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์อย่ำงครบวงจร โดยบริษัทเองมีตรำสินค้ำที่ใช้
ในกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนทำงโชว์รูมที่เป็นพื้นที่เช่ำภำยใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮ
มโปร (Home Pro) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีพื้นที่เช่ำภำยใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ และ โฮมโปร เพื่อใช้
เป็นโชว์รูมทั้งหมดรวม 16 สำขำ ใช้ชื่อตรำสินค้ำที่จำหน่ำยว่ำ “ELEGA” โดยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ำยผ่ำนทำง
โชว์รูม จะเป็นสินค้ำประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำที่ผลิตโดยบริษัท และเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่เป็นไม้จริงที่ซื้อมำเพื่อ
จำหน่ำยจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้ำแบ่งออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทำนอำหำร (Dining Set)
2. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขก (Living Room)
3. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room)
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ำยภำยในโชว์รูมจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ นอกจำกนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมำเพื่อจำหน่ำยจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
โดยเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ำยในโชว์รูมโดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์ นิเจอร์ที่ผลิตจำกไม้จริง แบ่งออกเป็นสัดส่วนของสินค้ำที่
ทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และสัดส่วนสินค้ำที่ซื้อมำเพื่อจำหน่ำยโดยประมำณร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ตำมลำดับ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จาหน่ายภายในโชว์รูม
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จาหน่ายภายในโชว์รูม (ต่อ)
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เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เปิดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ภำยใต้ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนดิสนีย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ำยภำยในโชว์รูมทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตเองทั้งสิ้น
สินค้ำที่จำหน่ำยครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประเภทต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชุดเตียง ตู้เสื้อผ้ำ ตู้ข้ำงเตียง
2. ผลิตภัณฑ์โซฟำนั่งเล่น
3. ผลิตภัณฑ์ตู้เอนกประสงค์
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป อำทิ ที่แขวนเสื้อ ชั้นติดผนัง กระจก เป็นต้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จาหน่ายภายในโชว์รูม FINNA HOUSE
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จาหน่ายภายในโชว์รูม FINNA HOUSE (ต่อ)
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5. กระดาษปิดผิว
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยกระดำษปิดผิว สำหรับใช้ในกำรปิดผิวไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มควำม
สวยงำมและพร้อมสำหรับใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดำษ มีข้อดีที่ควำมสวยงำม สำมำรถ
ดีไซน์ลวดลำยได้ตำมต้องกำร เช่น กำรดีไซน์ให้มีลวดลำยเหมือนไม้จริงซึ่งสำมำรถทำได้สวยงำมและเหมือนจริง และ
ลวดลำยกำร์ตูน ลำยกรำฟฟิก ตำมแบบที่สำมำรถกำหนดได้ ซึ่งกระดำษปิดผิวลวดลำยเหมือนไม้จริงเหมำะกับกำรผลิต
ไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งถึงแม้จะมีข้อเสียในกำรทนทำนต่อควำมชื้นได้น้อย แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติกำรใช้งำนบำง
ประเภทที่ไม่ต้องกำรควำมคงทนเป็นหลัก ทำให้กระดำษปิดผิวได้รับควำมนิยม ด้วยกระบวนกำรผลิตที่ง่ำย ไม่ซับซ้อน
และมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำ ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดสำมำรถกำหนดรำคำขำยที่ได้เปรียบกว่ำเมื่อเทียบกับ
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั่วไป
ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสั่งซื้อจำกผู้ผลิตทั้งหมด จะต้องนำมำผ่ำนกระบวนกำรปิดผิวภำยในโรงงำนของ
บริษัททั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนกำรในผลิต เมื่อเทียบกับกำรสั่งซื้อกระดำษปิดผิวจำกภำยนอก ซึ่งนอกจำกกำรใช้งำน
ภำยในกระบวนกำรผลิตของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีกำรจำหน่ำยให้กับบุคคลภำยนอกเองโดยตรง และบำงส่วนเป็นกำร
จำหน่ำยผ่ำนทำงบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จำกัด ( V V – Décor) ที่
บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่ำว โดย
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ V V – Décor คือ กำรเป็นผู้จำหน่ำยกระดำษปิดผิว
(Trading) ให้กับลูกค้ำบำงรำยของบริษัท โดยสัดส่วนกำรจำหน่ำยกระดำษปิดผิว
ให้ กั บ บุ ค คลภำยนอก ปั จ จุ บั น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นประมำณร้ อ ยละ 40 ของปริ ม ำณ
กระดำษปิดผิวที่ผลิตได้ทั้งหมด

ตัวอย่างกระดาษปิดผิวที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่าย

ทั้งนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตำมที่ได้กล่ำวมำทั้งหมด จะเป็นกำรดำเนินกำรโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสั ดส่วนร้อย
ละ 99.50 ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่ำว มีลักษณะกำรดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด แต่อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทได้ดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”)
ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และต่อมำเมื่อเดือนมกรำคม 2559 บริษัทได้
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ดำเนินกำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.00 โดยบริษัทย่อยดังกล่ำว ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558
โดยประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) รวมถึงกำรเข้ำเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจประเภทอื่น
ๆ นอกเหนือจำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญจำนวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำท) โดยต่อมำได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วจำกเดิม 1,000,000 บำท เป็น 10,000,000 บำท คิดเป็นจำนวนหุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยมีรำยละเอียดของรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
นำงศิริลักษณ์ นักเจริญ
นำงสำวนภำภรณ์ ศุภวงศ์
รวมทั้งหมด

ใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น
75%
15%
10%
100%

จานวนหุ้น
75,000
15,000
10,000
100,000

ปัจจุบันบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีธุรกิจที่เป็นผู้ดำเนินงำนหลักอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
1. ธุรกิจร้ำนค้ำปลีก Can Do
ร้ำนค้ำปลีก Can Do มีต้นกำเนิดจำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำง ECFH ได้ดำเนินกำรติดต่อเพื่อขอซื้อแฟ
รนไชส์มำจำกญี่ปุ่น เพื่อนำเข้ำมำเปิดดำเนินธุรกิจในรูปแบบร้ำนค้ำ 100 เยน ในประเทศไทย ที่จำหน่ำยสินค้ำรำคำ
เดียวทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท
รูปแบบร้ำน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ำนค้ำนำเข้ำสินค้ำคุณภำพดี ภำยใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ขำย
สินค้ำทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท โดยมีสินค้ำให้เลือกซื้อนับหมื่นรำยกำร ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำเพื่อ
ควำมงำม ภำชนะบรรจุอำหำร อุปกรณ์ทำควำมสะอำด อุปกรณ์เครื่องเขียน งำนฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง
ตระกร้ำใส่ของ สินค้ำเทศกำล ฯลฯ
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษำ แม่บ้ำน พ่อบ้ำน วัยทำงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 Can Do มีจำนวนสำขำทั้งสิ้น 6 สำขำ ได้แก่
1. สำขำฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ขนำดพื้นที่ 175 ตรม.
2. สำขำซีคอนสแควร์ ขนำดพื้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพำซิโอ พำร์ค กำญจนำภิเษก ขนำดพื้นที่ 130 ตรม.
4. สำขำโฮม โปร รัตนำธิเบศร์ ขนำดพื้นที่ 140 ตรม.
5. สำขำโฮม โปร รำชพฤกษ์ ขนำดพื้นที่ 99 ตรม.
6. สำขำอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บำงใหญ่ ขนำดพื้นที่ 195 ตรม.
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รูปแบบร้านและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายภายในร้าน Can Do
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2. ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน ได้แก่
2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Power Plant)
บริษัทได้ดำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทำงอ้อมขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับกำรขยำยกำร
ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ มีขนำดกำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์
โดยให้ทำง ECFH เข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทำงอ้อมดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ในบริษัท ECF Tornado
Energy Godo Kaisha โดยบริษัทย่อยทำงอ้อมดังกล่ำว มีโครงกำรสร้ำงถือหุ้น ดังนี้
รายชือ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
M Y Corporation
NOTO Corporation
Tsukasa Tech Company Limited
Tornado Japan Company Limited
Mr.Masazumi Obata*
คุณสรำวุธ อุดมธรรม*
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
51.00
19.24
10.00
5.00
5.00
4.88
4.88
100.00

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
Mr.Masanobu Yamashita*
Mr.Takayuki Noto*
Mr.Maehara Yasuo*
Mr.Michimoto Yasushi*
-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นในลาดับที่ 6 7 และตามที่ปรากฎเครื่องหมาย * ไม่ ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่ อย่ างใด

โครงกำรมีที่ตั้งอยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนำด
พื้นที่ของโครงกำรทั้งหมดประมำณ 17 ไร่ ปัจจุบันโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำว ได้ดำเนินกำร
จำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ได้แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำวมีสัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำกับหน่วยงำนรำชกำรของ
ญี่ปุ่น Kansai Electric Power Co.,Inc. ในอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 36 เยน ต่อหน่วยไฟฟ้ำ สำหรับระยะเวลำ 20 ปี ภำยใน
พื้นที่ของโครงกำรใช้แผงโซล่ำร์เซลล์ติดตั้งรวมทั้งหมด 6,240 แผ่น โดยใช้แผงโซล่ำร์เซลล์แบบ Poly Crystalline
Silicon Solar Cell และได้ว่ำจ้ำงกำรดูแลและบำรุงรักษำ (Operation and Maintenance) โดยมีสัญญำกับ Tornado
Japan Company Limited โดยพิจำรณำต่ออำยุสัญญำแบบปีต่อปี
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ภำยหลังจำกกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในเชิงพำณิชย์เป็นไปได้ด้วยดี และสำมำรถผลิตกำลังไฟฟ้ำ
ได้ออกมำสูงกว่ำปริมำณไฟฟ้ำที่ได้ทำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ก่อนกำรเข้ำลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้ง ที่ 5/2559 ของบริษัท เมื่อ วัน ที่ 8 กัน ยำยน 2559 ได้ มีม ติที่สำคัญ โดยทำงบริษัทได้
พิจ ำรณำรับ รองและให้ สัต ยำบัน ในกรณี ที่ บริ ษัท อี ซีเ อฟ โฮลดิ้ งส์ จ ำกั ด (“ECFH”) ในฐำนะบริษั ทย่ อย ได้ข ำย
ทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526 เพื่อดำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำน
อื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ดำเนินกำรจัดทำทำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 โดยทรัพย์สินที่
จำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิจำกภำษีทเี่ กี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่
ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 5 รำย คิดเป็นกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณ
ร้อยละ 43.94 สำหรับสำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลกำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรดำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี สำหรับระยะเวลำดำเนินโครงกำร 20 ปี โดย
ภำยหลังกำรคืนเงินลงทุนและกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยำยน 2559
ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์
2560 ที่ผ่ำนมำ
ปัจ จุบัน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ง ส์ จำกัด ไม่อ ยู่ร ะหว่ำ งกำรดำเนินธุรกิจที่เ กี่ย วข้องกับโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์แต่อย่ำงใด
2.2 ข้อมูลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล
2.2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant)
บริษัทได้ดำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 27
มกรำคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นรำธิวำส 1) จำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลำ 1) จำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตำนี) จำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลำ) จำกัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00

แต่เนื่องจำก 4 บริษัทร่ วมทุนดั งกล่ำวไม่สำมำรถชนะกำรประมูลเพื่อเสนอเข้ำรั บคัดเลื อกเป็น ผู้
จำหน่ำยไฟฟ้ำในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) ตำมประกำศรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนด้วยวิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3
จังหวัดชำยแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลำ คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 จึง
มีมติอนุมัติกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทร่วมทุนทั้ง 4 บริษัทดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยกำรดำเนินธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559 ในครำวเดียวกัน ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้ำลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจ
ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล คือ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีว
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มวล โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท และมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98
2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรของบริษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
4. บริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหำชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.98
5. นำยสมพล ธนำดำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
6. นำยสมกิจ ธนำดำรงศักดิ์ กรรมกำรของ FPI 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
ซึ่ ง บริ ษั ท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้ ง ส์ จ ำกั ด ได้ ถู ก จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยเมื่ อ วั น ที่ 7
กุมภำพันธ์ 2560
ทั้งนี้ เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่ มบริษัทและสร้ำงควำมชัดเจนในกำรดำเนิน
ธุรกิจด้ำนพลังงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้มติพิจำรณำอนุมัติกำร
จัดกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำว
เวอร์ จำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด
(มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ำลงทุนและดำเนินธุรกิจด้ำน
พลังงำนทุกประเภท อำทิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พำว
เวอร์ จำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เข้ำ
ลงทุนในบริษัท บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด จำกเดิมคือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด แก้ไขเป็น บริษัท อีซี
เอฟ พำวเวอร์ จำกัด
ต่อมำ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติกำรเข้ำ
ลงทุ นในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ ด กรีน เอนเนอร์ จี จำกั ด (“โครงกำร” หรื อ
“PWGE”) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลยูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิว ำส ขนำดกำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะ
วัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทเป็นผู้เข้ำลงทุน ทั้งนี้คำดว่ำ
จะสำมำรถดำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 นี้
2.2.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop)
ขณะนี ้ใ นส่ว นของแผนงำนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำจึงอยู่ระหว่ำงรอ
ควำมชัด เจนจำกภำครัฐ บำลในกำรออกประกำศ
หลัก เกณฑ์ก ำรคัด เลือ กค ำร้อ งและข้อ เสนอขำยไฟฟ้ำ
อย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป
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โครงสร้างรายได้
1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
1.

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ
3. เฟอร์นิเ จอร์ที่จ ำหน่ำยผ่ำ นโชว์รู ม
กลุ่ ม ร้ ำ นค้ ำ ส่ ง และร้ ำ นค้ ำ ปลี ก รำย
ย่อย (Dealer)
4. กระดำษปิดผิว
5. ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง
6. ร้ำนค้ำปลีก
รายได้จากการขาย - สุทธิ
รำยได้อื่น ๆ1/
รายได้รวม

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้านบาท
852.47
176.59
108.82

ร้อยละ
69.01
14.30
8.81

ล้านบาท
952.55
188.97
108.04

ร้อยละ
70.13
13.91
7.95

ล้านบาท
963.12
189.22
121.38

ร้อยละ
69.05
13.57
8.70

61.65
9.51
1,209.05
26.16
1,235.21

4.99
0.77
97.88
2.12
100.00

65.15
19.39
1,334.10
24.20
1,358.30

4.80
1.43
98.22
1.78
100.00

65.90
15.84
15.31
1,370.77
24.14
1,394.91

4.72
1.14
1.10
98.27
1.73
100.00

หมายเหตุ : 1/ รำยได้อื่นๆ ได้แก่ กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ดอกเบี้ยรับ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน รำยได้อื่น (ได้แก่ ค่ำบริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) รำยได้ขำยเศษวัสดุ / รำยได้จำกกำรชดเชยกำรส่งออก / ส่วนลดรับ
/ อื่นๆ)

2. โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
ช่องทางการจัดจาหน่าย
1. กำรผลิตและจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้อ
(Made to order)
2. กำรผลิตและจำหน่ำยโดยใช้ตรำ
สินค้ำของบริษัท
3. กำรจำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม
4. กำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำส่ง และ
ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer)1/
รวมรายได้จากช่องทางการจัด
จาหน่ายทั้งหมด

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้านบาท
690.41

ร้อยละ
60.67

ล้านบาท
784.85

ร้อยละ
62.81

ล้านบาท
767.53

ร้อยละ
60.26

338.66

29.76

356.36

28.52

384.81

30.21

89.18
19.64

7.84
1.73

99.94
8.41

8.00
0.67

85.67
35.71

6.73
2.80

1,137.89

100.00

1,249.56

100.00

1,273.72

100.00

หมายเหตุ : 1/ ผลรวมของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ จะเท่ำกับตัวเลขรวมของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด / เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ
และเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม กลุ่มร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ตำมที่ได้นำเสนอไว้ในตำรำงก่อนหน้ำ
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3. โครงสร้างรายได้แยกตามการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
ช่องทางการจัดจาหน่าย
1. จำหน่ำยภำยในประเทศ
2. จำหน่ำยต่ำงประเทศ
รายได้จากการขาย - สุทธิ
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ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
467.52
38.67
741.53
61.33
1,209.05
100.00

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
546.40
40.96
787.70
59.04
1,334.10
100.00

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
594.36
43.36
776.42
56.64
1,370.78
100.00

รายงานประจาปี 2559
นโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
นโยบำยและเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2559 ในส่วนของธุรกิจหลักด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยำงพำรำ
บริษทั ยังคงตัง้ เป้ำหมำยกำรเจริญเติบโตของรำยได้จำกกำรขำย
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีหน้ำบริษทั ยังคงเน้นกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำที่มมี ูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้มำกขึ้นจำกเดิม
ซึ่งจะมุง่ ไปที่กำรสร้ำงฐำนรำยได้ของเฟอร์นิเจอร์ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนจำกดิสนีย์ให้เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำร
ขยำยโชว์รูม Finna House ให้ครอบคลุมเพิม่ เติมในอีกหลำยพื้นที่ และด้วยนโยบำยกำรสร้ำงรำยได้ให้เติบโตขึ้นโดย
ปรำศจำกข้อจำกัดด้ำนกำลังกำรผลิตภำยในโรงงำนที่มี ในปี 2559 บริษัทจะเน้นกำรจัดหำสินค้ำทั้งกำรนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศและในประเทศ เพื่อมำเติมเต็มควำมต้องกำร รวมถึงเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่และสร้ำงสรรค์
ให้กับผูบ้ ริโภคเพื่อเป็นทำงเลือกหนึ่ง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่ำ หำกผู้บริโภคให้กำรตอบรับกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จำก
บริษัท ก็จะเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรสร้ำงรำยได้ให้เติบโตขึ้นจำกเดิม
ในส่วนของธุรกิจที่ดำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย จะมีรำยละเอียด ดังนี้
1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจร้ำนค้ำปลีก Can Do : นโยบำยที่จะเกิดขึ้นสำหรับปี 2559
คือ กำรขยำยสำขำของ Can Do ให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงอำจพิจำรณำจัดหำ Franshisee เพื่อ
สร้ำงจำนวนสำขำให้เติบโตขึ้นนอกเหนือจำกกำรเป็นผู้ดำเนินกำรเปิดสำขำเองทั้งหมด
2. บริษัท อีซีเอฟ เพำเวอร์ จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนทัง้ หมด ซึ่งในขณะนี้อยู่
ระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ เข้ ำ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ ำ พลั ง งำนชี ว มวล และโรงไฟฟ้ ำ พลั ง งงำน
แสงอำทิตย์
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ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2559 ที่ผ่านมา
จำกข้อมูลของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ พบว่ำ ในรอบปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ภำพรวม
ของตัวเลขกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที่
นอนหมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,094.26 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตที่
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2558 เท่ำกับติดลบร้อยละ 4.12 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ตัวเลขการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
โดยแบ่งออกเป็น
เฟอร์นิเจอร์ไม้
เฟอร์นิเจอร์โลหะ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ปี 2557

ปี 2558

อัตราการเติบโต

ปี 2559

อัตราการเติบโต

1,199.39

1,050.93

-12.38%

1,094.26

4.12%

433.32
143.51
62.12
215.79
344.65

363.44
145.85
75.95
185.63
280.06

-16.13%
1.63%
22.26%
-13.98%
-18.74%

346.97
105.34
84.09
174.64
383.22

-4.53%
-27.78%
10.72%
-5.92%
36.83%

ข้อมูลสัดส่วนเมื่อเทียบกับกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนทั้งหมด
ตัวเลขกำรส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้โดยปกติจะมีมูลค่ำเป็นอับดับ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่ำกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตำมคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำต่ำงประเทศ
ทั้งหมด ยกเว้นปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นมำกจนมีมูลค่ำเป็นอันดับ 1 แทน
มูลค่ำกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
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แผนภาพมูลค่าและสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2559
หน่วย : ร้อยละ

โดยมูล ค่ำ กำรส่ง ออกเฟอร์นิเ จอร์แ ละชิ้น ส่ว นที่ป ระเทศไทยมีก ำรส่ง ออกมำกที่สุด อัน ดับ 1 คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่ง ในรอบปี 2559 ที่ผ่ำ นมำมีอัต รำกำรส่ง ออกลดลงร้อ ยละ 1.82 รองลงมำอัน ดับ 2 คือ ประเทศ
ญี่ปุ่น มีอัตรำกำรเติบโตที่ร้อยละ 2.53 ทั้งนี้หำกพิจำรณำจำกอัตรำกำรเติบโตของกำรส่งออกสินค้ำไปยังประเทศ
ญี่ปุ่นจะพบว่ำ สอดคล้องกับอัตรำกำรเติบ โตของกำรส่ง ออกสินค้ำไปยังประเทศญี่ปุ่นของบริษัท ที่ในปี 2559 มี
อัต รำกำรเติบ โตอยู่ที่ร้อยละ 3.33 อย่ำ งไรก็ตำม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว เลขกำรส่ ง ออกสิ น ค้ ำ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ปี
2558 จะพบว่ ำ ปีดังกล่ำวบริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของกำรส่งออกสินค้ำไปประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 6.62 ซึ่งปี
2559 มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูง โดยคู่แข่งที่สำคัญคือ โรงงำนผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศมำเลเซีย ซึ่งบริษัทได้วำง
กลยุทธ์ในช่วงภำวะกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูง โดยหันมำเน้นกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
เพื่อ นำเสนอต่อ กลุ่ม ลูกค้ำเพื่อเป็นทำงเลือ ก และเป็นโอกำสในกำรปรับรำคำเพิ่ม ขึ้น ตำมมูลค่ำ ของสินค้ำ ชดเชย
แบบสินค้ำที่ผลิตอยู่เ ป็ น ประจำให้ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ซึ่ ง จะทำให้ ก ำรเสนอปรั บ รำคำเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ ำ งยำก แต่ ทั้ ง นี้
บริ ษั ท ได้ เ น้ น กลยุ ท ธ์ กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตสินค้ำภำยในโรงงำนให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
นอกจำกนี้จำกตัวเลขมูลค่ำกำรส่งออกของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ยังพบว่ำ ใน
10 ประเทศที่ประเทศไทยมีกำรส่งออกสินค้ำไปจำหน่ำยมำกที่สุด จะมีกลุ่มประเทศคู่ค้ำในเขตเศรษฐกิจประชำคม
อำเซียน (AEC) อยู่ 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนำม มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกให้กับ
ประเทศเหล่ำนี้ คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมดเท่ำกับ 199 ล้ำนเหรียญ USD เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงปี
2558 ที่ผ่ำนมำ และคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเท่ำกับร้อยละ 10.87
ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 9.60
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บริษัทจึงได้วำงแผนนโยบำยที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกับกลุ่มลูกค้ำที่มีอยู่ในมือสำหรับลูกค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลำกำรค้ำขำยร่วมกันนำนหลำยปี โดยจะมุ่งมั่นด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบ
สินค้ำ รวมถึงคุณภำพของสินค้ำ ระยะเวลำกำรส่งมอบที่ตรงต่อเวลำ เหล่ำนี้คือ หัวใจที่สำคัญของกำรดำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มลูกค้ำโดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นคือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) ทั้งที่
จำหน่ำ ยสิน ค้ำ เฉพำะด้ำ นเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ งภำยในบ้ ำน รวมถึ งร้ ำนค้ ำปลีกขนำดใหญ่ที่ จำหน่ำ ยสิ นค้ ำ
หลำกหลำย ซึ่งลูกค้ำที่ค้ำขำยกับบริษัทล้วนจัดเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบ
กับช่วงปี 2559 บริษัทได้เริ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เตียง ให้กับกลุ่มลูกค้ำ ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ ำงดี จำก
เริ่มต้นมีคำสั่งซื้อเพียงไม่กี่รำย ปัจจุบันจำนวนลูกค้ำที่ให้ควำมสนใจผลิตภัณฑ์เตียงของบริษัทเริ่มเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ
ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ให้เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
นอกจำกนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นจะที่ขยำยโอกำสทำงกำรขำยไปยังกลุ่มลูกค้ำในย่ำนเศรษฐกิจประชำคมอำเซียน
(AEC) ให้มำกกว่ำเดิม แม้ว่ำในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทจะยังไม่สำมำรถสร้ำงยอดขำยและขยำยฐำนลูกค้ำให้
เติบโตได้ขึ้นจำกเดิม ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์ก็ตำม
ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ปัจจุบันมูลค่ำตลำดของอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยมีมูลค่ำทั้งสิ้นประมำณ 70,000 ล้ำนบำท โดยมี
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เล่นที่สำคัญในอุตสำหกรรมอยู่ 4 รำย ซึ่งหำกเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผู้
เล่นรำยสำคัญดังกล่ำวเทียบกับบริษัท จะพบว่ำไม่ใช่กลุ่มลูกค้ำเดียวกันกับบริษัท กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำร 2 ใน 4 รำย
ดำเนินธุรกิจกำรเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และจัดส่งสินค้ำเพื่อจำหน่ำยในรูปแบบร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนำดใหญ่ที่
จำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของตนเองซึ่งเป็นกำรจำหน่ำยสินค้ำไปยังผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่
อีกรำยหนึ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีกำรจำหน่ำย
สินค้ำผ่ำนโชว์รูม และลูกค้ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ สำหรับผู้ประกอบกำรอีกรำยปัจจุบันผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
รองรับคำสั่งซื้อจำกผู้ค้ำปลีกรำยใหญ่รำยเดียวเป็นหลักจึงกล่ำวได้ว่ำ ผู้ประกอบกำรทั้ง 4 รำย ไม่ได้เป็นคู่แข่งขัน
โดยตรงของบริษัท เนื่องจำกมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ไม่เหมือนกัน และหำกพิจำรณำถึงผู้ผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
ที่มีกลุ่มลูกค้ำเป็นร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริษัท ปัจจุบันมีเพียง 4 รำย ที่มีสินค้ำวำง
จ ำหน่ ำ ยใน Modern Trade แต่ เ นื่ อ งจำกผู้ ผ ลิ ต ทั้ ง 4 รำย เป็ น โรงงำนผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ข นำดกลำงถึ ง เล็ ก ที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรรับคำสั่งซื้ อจำกัด และไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใดที่มียอดขำยใกล้เคียงกับบริษัท นอกจำกนี้รำยได้
จำกกำรจำหน่ำยของบริษัทโดยส่วนใหญ่หรือประมำณร้อยละ 57 เป็นกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในต่ำงประเทศ
ดังนั้นบริษัทจึงพิจำรณำคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้คำดกำรณ์ว่ำ น่ำจะมีเพียงรำยเดียวที่มี
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในต่ำงประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมำเลเซีย
ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ปัจจุบันอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มีกำรพัฒนำและมี อัตรำกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษำถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เพื่อกำหนดเป็นแนวทำงและทิศ
ทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุง รูปแบบสินค้ำ เพื่อให้ทันต่อกระแสควำมนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยเหล่ำ นี้
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ล้วนส่งผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำทั้งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ด้ำนกระบวนกำรผลิต และด้ำนกำรตลำดที่จะต้อง
เข้ำถึงและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิดขึ้น โดยบริษั ทคำดกำรณ์ว่ำ แนวโน้มของรูปแบบสิ นค้ำเฟอร์นิเจอร์ที่ มี
แนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง จะมีอยู่ 3 รูปแบบหลักคือ
1. เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นสร้ำงมูลค่ำเพิม่ (Value Added) ซึ่งบริษัทจะมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยกำรจัดหำซื้อลิขสิทธิ์
สินค้ำ เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบจำกเฟอร์นิเจอร์ที่เคยผลิตอยูใ่ ห้มมี ูลค่ำเพิม่ มำกขึ้นจำก
ลิขสิทธิ์ ดังกล่ำว ซึ่งที่ผ่ำนมำในปี 2559 บริษัทได้รับสิทธิ์ในกำรใช้ลำยกำร์ตูนของดิสนียใ์ นฐำนะ Licensee ซึ่ง
ขณะนี้ยังเป็นเพียงผู้ประกอบกำรด้ำนเฟอร์นิเจอร์แต่เพียงรำยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิดงั กล่ำว ซึ่ง
ภำยหลังจำกได้รับเลือกในฐำนะ Licensee แล้ว รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั สำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำไป
ในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ทมี่ ีลำยกำร์ตูนของดิสนีย์เข้ำมำเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
รวมถึงยังสำมำรถสร้ำงโอกำสทำงด้ำนกำรตลำดให้เพิม่ ขึ้นจำกเดิม โดยบริษัทสำมำรถนำเสนอสินค้ำต่อกลุ่ม
ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern Trade) และกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่ำนโชว์รูม FINNA HOUSE ซึ่งเป็นโชว์รู
มของบริษัท ที่จำหน่ำยแต่เพียงเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภำยใต้ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์เท่ำนั้น
2. เฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ (Multifunction Furniture) ซึ่งจำกกำรศึกษำข้อมูลพบว่ำ จำกแนวโน้มประชำกรของ
ประเทศที่เพิม่ สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับวิถชี ีวติ คนเมือง ในระดับชนชั้นกลำงที่มีควำมเป็นอยู่เร่งรีบ
ควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยจึงต้องกำรพื้นที่ขนำดกระทัดรัด ดูแลง่ำย ซึ่งจะทำให้ทงั้ ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำร
หำซื้อที่อยู่อำศัยและค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำไม่สูงมำกนักสอดคล้องกับรำยได้ที่หำมำได้ ดังนั้น รูปแบบของ
คอนโดมิเนียม และบ้ำนพักอำศัยที่มพี ื้นที่จำกัดจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำประเภทนี้ ดังนั้นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์จึง
จะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยที่จะต้องพัฒนำให้สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้งำน (Function) ได้หลำกหลำย
สำหรับพื้นที่ทจี่ ำกัด ซึ่งบริษัทจะต้องหำแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำให้ตอบโจทย์ดงั กล่ำวได้มำกขึน้
3. เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental-Friendly Furniture) จำกกระแสกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลก
ให้ควำมสำคัญ ดังนั้นแนวทำงกำรคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และกำรออกแบบสินค้ำทีม่ ีคุณภำพ ใช้งำนได้ดแี ละมีอำยุกำรใช้งำนที่เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหำเรื่อง
ขยะล้นโลก เหล่ำนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกอย่ำงหนึง่ ที่บริษทั จะต้องให้ควำมสำคัญ
4. เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภำพ และคุณภำพชีวติ เน้นกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยรักษำสุขภำพ หรือใช้หลักกำร
ออกแบบที่เหมำะสมกับกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย เช่น เตียงนอนเพื่อสุขภำพ เก้ำอี้ลดกำรปวดหลัง เป็นต้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะสำมำรถใช้เจำะกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ให้ควำมสำคัญกับสุขภำพและสำมำรถเข้ำกับกระแส
สังคมผู้สูงอำยุทมี่ ีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นในอนำคตได้
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบกำรผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่รวม 4 รำย (ไม่รวมบริษัท)
ซึ ่ง ผู ้ป ระกอบกำรรำยใหญ่ทั ้ง 4 รำย ดัง กล่ำ วมีร ำยได้ร วมจำกกำรจ ำหน่ำ ยเฟอร์น ิเ จอร์ต ่อ ปีค ิด เป็น มูล ค่ำ
โดยประมำณกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท จำกมูลค่ำตลำดเฟอร์นิเจอร์รวมที่ประมำณ 70,000 ล้ำนบำท ซึ่งหำกพิจำรณำ
เปรียบเทียบกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย จะพบว่ำไม่ใช่กลุ่มลูกค้ำเดียวกันกับบริษัท กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำ ร 2 ใน 4 รำย
ดำเนินธุรกิจในรูปแบบร้ำนค้ำปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนำดใหญ่ที่จำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของตนเอง และจำหน่ำย
สินค้ำไปยังผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรำยหนึ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร
ที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีกำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนโชว์รูม และลูกค้ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ต่ำง ๆ สำหรับผู้ประกอบกำรอีกรำยปัจจุบันผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจำกผู้ค้ำปลีกรำยใหญ่รำยเดียวเป็น
หลักจึงกล่ำวได้ว่ำ ผู้ประกอบกำรทั้ง 4 รำย ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจำกมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ไม่
เหมือนกัน และหำกพิจำรณำถึงผู้ผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลูกค้ำเป็นร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern
Trade) เหมือนกับบริษัท ปัจจุบันมีเพียง 4 รำยที่มีสินค้ำวำงจำหน่ำยใน Modern Trade แต่เนื่องจำกผู้ผลิตทั้ง 4
รำย เป็น โรงงำนผลิต เฟอร์น ิเ จอร์ข นำดกลำงถึง เล็ก ที ่ม ีค วำมสำมำรถในกำรรับ ค ำสั ่ง ซื ้อ จ ำกัด และไม่มี
ผู้ป ระกอบกำรรำยใดที่มีย อดขำยใกล้เ คีย งกับ บริษัท สำหรับ คู่แ ข่ง ขัน จำกต่ำ งประเทศ จะมีเ พีย งรำยเดีย วที่มี
ลัก ษณะกำรดำเนิน ธุร กิจ ใกล้เ คีย งกับ บริษัท รวมถึง มีก ลุ่ม ลูก ค้ำ เป้ำ ห มำยในต่ำ งประเทศเป็น กลุ่ม เดีย วกัน คือ
HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมำเลเซีย แต่ด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ซื้อ รวมถึงกำรให้
ควำมสำคัญกับคุณภำพของสินค้ำ ควบคู่ไปกับกำรผลิตที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมปริมำณที่
ต้องกำรได้ จึงทำให้ลูกค้ำต่ำ งประเทศส่วนใหญ่ยังคงสั่งซื้อสินค้ำกับบริษัทมำยำวนำนต่อเนื่องกว่ำ 10 ปี อย่ำงไรก็
ตำมบริษัทตระหนักดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขันในต่ำงประเทศ ซึ่งคู่แข่งขันที่สำคัญคือ กลุ่มโรงงำนผู้ผลิตในประเทศ
มำเลเซีย และเวียดนำม โดยมำเลเซียจะมีควำมได้เปรียบเรื่องเน้นกำรผลิตตำมคำ สั่งซื้อ ผลิตและขำยในปริมำณ
มำก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรผลิต ต้นทุนแรงงำนและค่ำขนส่งไม่สูง ขณะที่เวียดนำม
จะเน้นกำรผลิตตำมคำสั่งซื้อเช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงำนต่ำ แต่จุดอ่อนคือ ต้องพึ่งพำวัตถุดิบนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
ซึ่งกำรจะสร้ำงข้อได้เปรียบของบริษัท บริษัทตระหนักดีถึงกำรสร้ำงจุดยืนให้กับสินค้ำของบริษัท โดยกำรเกำะติด
แนวโน้ม พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคที่เ ปลี่ย นแปลงไป รวมถึง กำรปรับ ตัว ไปสู่รูป แบบกำรผลิต สิน ค้ำ ที่ร องรับ กับ ควำม
ต้องกำรดังกล่ำว และหำช่องทำงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ (Value Added) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถแข่งขัน
กับควำมได้เปรียบในด้ำนต่ำง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่และกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
บริษัทจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศ
และส่งออกต่ำงประเทศในงวดบัญชีปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.96 และร้อยละ 59.04 ของรำยได้จำกกำรขำย และงวด
บัญชีปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 43.36 และร้อยละ 56.64 ของรำยได้จำกกำรขำย ตำมลำดับ
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จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ บริษัทเริ่มมีสัดส่วนของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยภำยในประเทศเพิ่มมำกขึ้นทุกปี
ทั้งนี้เป็นผลมำจำกบริษัทมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยภำยในประเทศเติบโตขึ้นสำหรับปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย
ละ 8.78 ทั้งนี้หำกพิจำรณำที่ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยจะพบว่ำ อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวมำจำกกำรผลิตและจำหน่ำยโดย
ใช้ตรำสินค้ำของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 7.98 รองลงมำคือ กำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำส่งและ
ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) เติบโตกว่ำเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 325 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำ เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรมของผู้ บริ โภคในประเทศที่ มีก ำรหัน มำซื้อ ที่อ ยู่อ ำศั ยแนวสูง หรื อคอนโดมิเ นีย มในเมือ งเพื่อ ลดเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และกำรมีค่ำนิยมของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มมีมุมมองต่อเฟอร์นิเจอร์ในที่พักอำศัยหรือ
สถำนที่ทำงำนเป็นสินค้ำแฟชั่นมำกขึ้น จึงทำให้ปริมำณควำมต้องกำรซื้อเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดัง
จะเห็นได้จำกกำรเปิดสำขำของผู้ผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่ในประเทศที่ในปี 2559 และแนวโน้มกำรขยำย
สำขำในปี 2560 ยังคงมีกำรเปิดตัวสำขำอย่ำงต่อเนื่อ ง สำหรับในส่วนของกำรเติบโตอย่ำงมีนัยสำคัญของช่องทำงกำร
จำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) นั้นเกิดจำกในปี 2559 บริษัทให้ควำมสำคัญที่จะพัฒนำและ
ผลักดันทั้งในส่วนของกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ กำรเสริมโครงสร้ำงทีมงำนให้มีควำมแข็งแกร่ง มีจำนวนบุคลำกรที่เ พียงพอ
เพื่อผลักดันช่องทำงกำรจำหน่ำย Dealer ให้เติบโตขึ้น
นอกจำกนี้ กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่เกิดขึ้นแล้วในต้นปี 2559 ซึ่งในกลุ่มอำเซียน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จำกผู้ผลิตในประเทศมำเลเซีย และเวียดนำมถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทย แต่หำกพิจำรณำแล้ว
ในส่วนกำรแข่งขันในตลำดอำเซียนนั้นอำจไม่รุนแรงมำกนัก เพรำะแต่ละประเทศก็จะเน้นในสินค้ำที่เป็นจุดเด่นของ
ตัวเอง อำทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภำยนอกบ้ำน มำเลเซียมีควำมเชี่ยวชำญเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิต
ในปริ ม ำณมำก มี ร ำคำถู ก ฟิลิป ปิน ส์จ ะเด่น ในเรื ่อ งออกแบบดีไ ซน์แ ต่ม ีก ำรผลิต น้อ ย เวี ย ดนำ ม มี ก ำ รผ ลิ ต
ใกล้ เ คี ย งกั บ ไทยมำกที่สุด แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่องวัตถุดิบที่ต้องนำเข้ำเกือบทั้งหมด ดังนั้นจำกที่กล่ำวมำ บริษัทได้
เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นหำกเกิดปัญหำกำรแข่งขันด้ำนรำคำ โดยมี น โยบำยกำร
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพ ในกระบวนกำรผลิต กำรใช้นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยังลูกค้ำรำยใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึ้น
กำรออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ น ำเสนอลู ก ค้ ำ กลุ่ ม ใหม่ ที่ มี ศั ก ยภำพ รวมถึ ง มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นำเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเน้นกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพ
สินค้ำและกำรกำหนดรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้เป็นสำคัญ นอกจำกนี้ ด้วยควำมได้เปรียบจำกกำรบริหำรต้นทุนที่มี
ประสิทธิภำพ ทำให้บริษัทสำมำรถกำหนดรำคำที่แข่งขันได้ และด้วยคุณภำพสินค้ำที่เป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศมำยำวนำนกว่ำ จึงทำให้บริษัทมั่นใจว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวค่อนข้ำงน้อย
ทั้งนี้หำกพิจำรณำสัดส่วนด้ำนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และ ปี 2559 จะพบว่ำ มี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 72.27 และร้อยละ 70.75 ตำมลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทยังสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนขำย
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้บริษัทยังคงนโยบำยที่จะลดสัดส่วนต้นทุนขำยให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ำไปยังลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขกำรชำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลดอลล่ำร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนกำรจำหน่ำยสินค้ำไปยังต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ
59.04 และร้อยละ 56.64 ของรำยได้จำกกำรขำย ตำมลำดับ นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรนำเข้ำวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดำษปิด
ผิวจำกต่ำงประเทศและกำรสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำหน่ำยภำยในโชว์รูม โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559
บริษัทมีสัดส่วนกำรสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 3.38 และร้อยละ 3.30 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ดังนั้น
บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทได้
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เตรียมเครื่องมือทำงกำรเงินสำหรับป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นดังกล่ำว โดย ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2559 บริษัทมีวงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) กับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็นจำนวนเงินรวมประมำณ 0.187 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบำทจำนวนรวมประมำณ 6.66 ล้ำนบำท
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทมีนโยบำย
ในกำรใช้วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำให้เพียงพอกับระดับมูลค่ำที่คิดว่ำเพียงพอในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
โดยจะไม่มีกำรเปิดวงเงินซื้อขำยเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบกำรเก็งกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนแต่อย่ำงใด
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีสัญญำรับซื้อสินค้ำในระยะยำว
บริษัทผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปผ่ำนรูปแบบกำรจำหน่ำยหลัก 2 แบบคือ
แบบที่ 1 กำรผลิตและจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้อของลูกค้ำ (Made to Order) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรผลิต
และจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริษัทจำหน่ำยสินค้ำในลักษณะ
ผลิตตำมคำสั่งซื้อเท่ำกับ 784.85 ล้ำนบำท และ 767.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.81 และร้อยละ 60.26 ของ
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ตำมลำดับ
แบบที่ 2 กำรผลิตและจำหน่ำยโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษทั เป็นกำรผลิตและจำหน่ำยให้กับกลุ่มร้ำนค้ำปลีก
ขนำดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ ตรำสินค้ำ “Leaf” สำหรับจำหน่ำยใน Home Pro ตรำสินค้ำ “Fur Direct” สำหรับ
จำหน่ ำ ยใน Big C ตรำสิ น ค้ ำ “a7” สำหรั บ จำหน่ ำ ยใน Mega Home ตรำสิ น ค้ ำ “HASTA” สำหรั บ จำหน่ ำ ย
ในไทวั ส ดุ ตรำสินค้ำ “My Fur” สำหรับจำหน่ำยในดู โฮม สำหรั บ กำรผลิ ต และจำหน่ ำ ยให้ กั บ TESCO LOTUS
และ วินเนอร์ จะเป็นกำรผลิตโดยใช้ตรำสินค้ำเฮ้ำส์แบรนด์ โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริษัทผลิต
และจำหน่ำยสินค้ำโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นเท่ำกับ 356.36 ล้ำนบำท และ 384.81 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 28.52 และร้อยละ 30.21 ของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ ตำมลำดับ ทั้งนี้จะพิจำรณำได้ว่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบมูลค่ำกำรจำหน่ำยสินค้ ำภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัท จะมีอัตรำกำรเติบโตที่ไม่สูงมำก ทั้ ง นี้ ส ำเหตุ เ กิ ด
จำกในรอบปี 2557 บริษัทมีกำรผลิตและจัดส่งสินค้ำให้กับ TESCO LOTUS โดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ในขณะที่
นับตั้งแต่ปี 2558 กำรผลิตและจำหน่ำยให้กับ TESCO LOTUS จะเป็นกำรผลิตโดยใช้ตรำสินค้ำ TESCO LOTUS
ดังนั้นจึงส่งผลให้กำรจัดกลุ่มสินค้ำโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท จะไม่รวมยอดจำหน่ำยที่จัดส่งให้กับ TESCO LOTUS
แต่ยอดจำหน่ำยส่วนนี้จะไปรวมอยู่ในส่วนของกำรผลิตและจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้อของลูกค้ำ
ซึ่งกำรจำหน่ำยสินค้ำในรูปแบบกำรผลิตตำมคำสั่งซื้อและแบบที่ใช้ตรำสินค้ำของบริษัท ถือเป็นรูปแบบกำร
จำหน่ำยหลักของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับแผนกำรสั่งซื้อล่วงหน้ำจำกลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทุกปี โดยทั้ง
ลูกค้ำในประเทศและต่ำงประเทศจะไม่มีกำรทำสัญญำซื้อสินค้ำ ในระยะยำว ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำก
ควำมไม่แน่นอนของปริมำณคำสั่งซื้อของลูกค้ำเนื่องจำกไม่มีกำรทำสัญญำซื้อสินค้ำในระยะยำว กล่ำวคือลูกค้ำอำจลด
ปริมำณคำสั่งซื้อ หรือไม่สั่งซื้อสินค้ำในอนำคตได้ ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
และผลกำไรของกิจกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกสินค้ำของบริษัทมีคุณภำพในกำรผลิต รวมถึงกำรกำหนดรำคำที่
เหมำะสม และกำรส่งมอบสินค้ำที่ตรงตำมกำหนดเวลำ จึงทำให้ลูกค้ำกลุ่ม Made to Order และกลุ่มร้ำนค้ำปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริษัททั้งหมด ยังคงมียอดสั่งซื้อสินค้ำกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงด้านการผลิต
1. ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับวัตถุดิบ


ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบ

ในงวดบั ญ ชี ปี 2558 และงวดบั ญ ชี ปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนกำรสั่งซื้อไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด คิด
เป็นร้อยละ 39.82 และร้อยละ 40.25 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในระหว่ำง 2 ปีที่ผ่ำนมำ โดย
บริษัทไม่มีกำรทำสัญญำซื้อขำยกับผู้จำหน่ำยวัตถุดิบรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยง
จำกกำรจัดหำวัตถุดิบหำกผู้จัดจำหน่ำยไม่สำมำรถจำหน่ำยวัตถุดิบให้กับบริ ษัทได้อย่ำงเพียงพอ หรืองดกำรจำหน่ำย
วัตถุดิบให้กับบริษัท แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงประเด็นควำมเสี่ยงดังกล่ำว และได้มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
กำรจัดหำวัตถุดิบ โดยได้สั่งซื้อวัตถุดิบจำกผู้จำหน่ำยรำยใหญ่ที่มีศักยภำพด้ำนกำรผลิตรวม 7 รำย ควบคู่ไปกับกำร
รักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ำยวัตถุดิบมำยำวนำนต่อเนื่อง ซึ่ ง จำนวนผู้ จำหน่ ำ ยวั ต ถุ ดิ บ กว่ ำ ร้ อ ยละ 80
ของจำนวนผู้จำหน่ำยวัตถุดิบหลัก มีกำรขำยวัตถุดิบให้กับบริษัทมำเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 8 ปีขึ้นไป


ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ โดย
ในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ รำคำวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่ำวไม่มีกำรแกว่งตัวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงต้นทุน
กำรผลิตของบริษัทแต่อย่ำงใด และจัดว่ำเป็นปีที่รำคำวัตถุดิบดังกล่ำวมีเสถียรภำพ อย่ำงไรก็ตำมประกอบกำรบริษัทใช้
นโยบำยกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต และบริหำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้สัดส่วนต้นทุน
กำรผลิตและต้นทุนขำยลดลงจำกปี 2558 ด้วย
ในส่วนของไม้ยำงพำรำนั้น ปัจจุบันในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ยำงพำรำทั้งประเทศอยู่ที่ปริมำณ
22 ล้ำนไร่ ในขณะมีปริมำณกำรตัดโค่นไม้ยำงพำรำจะอยู่ที่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึ่งกำรปลูกไม้ยำงพำรำของ
เกษตรกรผู้ปลูก มีวัตถุประสงค์เพื่อกรีดน้ำยำงไปทำยำงแผ่นเพื่อจำหน่ำย ซึ่งต้นยำงถือเป็นผลพลอยได้จำกกำรปลูกยำง
เนื่องจำกเมื่อต้นยำงมีอำยุมำกขึ้น น้ำยำงจะลดลง จึงตัดโค่นไม้ยำงมำจำหน่ำย ซึ่งภำยหลังกำรปิดป่ำทำให้ไม้ยำงพำรำ
เป็นหนึ่งในไม้ที่ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น โดยเฉพำะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำหน่ำย ดังนั้น หำกมีปริมำณควำม
ต้องกำรไม้ยำงพำรำมำกขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนไม้ยำงอันจะนำมำซึ่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ของกิจกำรได้ อย่ำงไรก็ตำมรำคำจะเห็นได้ว่ำ ตั้งแต่ช่วงปี 2557 รำคำไม้ยำงพำรำเริ่มมีเสถียรภำพมำกขึ้น
ทั้งนี้โดยภำพรวมแล้วในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนวัตถุ ดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่ำว
บริษัทจะมีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหว กำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของรำคำอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์และ
สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบหลักที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนแรงงำน
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์และกระดำษปิดผิว ซึ่งแรงงำนด้ำนกำรผลิตถือเป็น
ส่วนสำคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีพนักงำนรวมทั้งสิ้น 1,213 คน แบ่งเป็นพนักงำนประจำจำนวน 253
คน และลูกจ้ำงรำยวันจำนวน 960 คน ซึ่งประมำณร้อยละ 80.00 ของจำนวนลูกจ้ำงรำยวันทั้งหมดอยู่ในฝ่ำยโรงงำน/ผลิต
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ซึ่ ง กำรมี แ รงงำนเป็ น จำนวนมำก ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น กำรผลิ ต และควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น
ของกิ จ กำร โดยในระหว่ำงปี คนงำนมีกำรเปลี่ยนงำนรวมทั้งบริษัทมีกำรขยำยกระบวนกำรผลิตอยู่ตลอดเวลำ จึงอำจ
เกิดกำรหมุนเวียนของแรงงำนเพิ่มขึ้น/ลดลง จนอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรผลิตได้ในบำงช่วง ซึ่งบริษัท
ตระหนักถึ ง ประเด็ น ควำมเสี่ ย งดั ง กล่ ำ ว และกำหนดแนวทำงป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย งจำกกำรขำดแคลนแรงงำน ซึ่ ง ที่
ผ่ ำ นมำบริ ษั ท ยังไม่เคยประสบกับปัญหำดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงสำยกำรผลิต ด้วยกำรนำเข้ำ
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้กระบวนกำรผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic System) มำกขึ้น ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนแรงงำนที่อำจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลัก
บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจจำกกำรก่อตั้งโดยนำยวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำร
บริหำรอย่ำงมืออำชีพของกลุ่มผู้บริหำรในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลำกำรดำเนินธุรกิจมำยำวนำนกว่ำ 20 ปี
ผู้บริหำรหลักของบริษัทได้สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับกิจกำร และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ
มำโดยต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลักของบริษัทในด้ำนกำรบริหำรงำน ซึ่ง
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรหลักอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงควำม
เสี่ยงดังกล่ำว จึงได้มีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และได้สนับสนุนให้พนักงำนของบริษัทมี
บทบำทในกำรแสดงควำมคิดเห็นและปฏิบัติงำนภำยใต้อำนำจหน้ำที่ที่กำหนดอย่ำงเต็มที่ รวมถึงผลักดันให้เกิดกำร
ทำงำนเป็นทีมเพื่อสร้ำงศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้เพิ่มขึ้น ภำยใต้กำรพิจำรณำผลตอบแทนอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมสำคัญกับกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ทำงำนโดยเท่ำเทียมและสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ส่งเสริมและมอบหมำยให้พนักงำนมี ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่สูงขึ้นเพื่อ
รองรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่ำจะสำมำรถลดกำรพึ่งพิงกำรบริหำรงำนโดยผู้บริหำร
หลักได้ในอนำคต
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 50
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ กลุ่มสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
62.96 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งกำรถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่ำว อำจทำให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้รับ
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นได้เกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในวำระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน จำกจำนวนกรรมกำรทั้งหมด 8 ท่ำน
ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททุกท่ำน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในสัง คม โดยกรรมกำร
ตรวจสอบหนึ่งท่ำนเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งถือเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้ำทำหน้ำที่
เป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้ง
คณะกรรมกำรบริษัทยั ง คำนึ ง ถึ ง กำรให้ ค วำมสำคั ญ กั บ กำรกำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี โดยจะปฏิ บั ติ ต ำมแนวทำงกำร
กำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี อย่ำงเคร่งครัด ดั ง นั้ น ด้ ว ยโครงสร้ ำ งที่ มี ก ำรตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ดั ง กล่ ำ ว บริ ษั ท จึ ง
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มั่ น ใ จว่ ำ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ ำ น รวมถึ ง ผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท จะได้ รั บ กำรปฏิบั ติ อ ย่ ำ งเป็ น ธรรมและเท่ ำ เที ย มกั น
นอกจำกนี้ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีแผนเสนอกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่ำน ซึ่งจะทำให้
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทมีอัตรำส่วนกรรมกำรอิสระ ต่อกรรมกำรบริษัท อยู่ที่ 4 ท่ำน จำกโครงสร้ำงกรรมกำร
ทั้งหมด 9 ท่ำน ทั้งนี้เพื่อกำรตรวจสอบและถ่วงดุลให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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ผู้ถือหุ้น
1. จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 195,000,000 บำท (หนึ่งร้อยเก้ำสิบห้ำ ล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญจำนวน 780,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชำระแล้วเท่ำกับ 142,206,512.50 บำท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้ำนสองแสนหกพันห้ำร้อยสิบสองบำทห้ำสิบสตำงค์) แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 568,826,050 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท (ยี่สิบห้ำสตำงค์)
2. ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 มีจำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด 2,379 รำย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ชื่อ – สกุล
1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละของทุน
ชาระแล้ว

358,155,200

62.9639%

1.1 นำยวัลลภ สุขสวัสดิ์
1.2 นำงวรำภรณ์ สุขสวัสดิ์
1.3 นำยชำลี สุขสวัสดิ์
1.4 นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
1.5 นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
1.6 นำยธำรงค์ สุขสวัสดิ์
1.7 นำงสุภัค สุขสวัสดิ์
1.8 นำยสิทธิโชค ชินนุรัตน์
1.9 ด.ช.วรรธนะ สุขสวัสดิ์
1.10 ด.ญ.วริศรำ สุขสวัสดิ์
1.11 ด.ญ.สุพิชญำ สุขสวัสดิ์
1.12 ด.ช.พีรวุฒิ สุขสวัสดิ์
1.13 ด.ช.นพรุจ สุขสวัสดิ์

80,032,000
13,991,600
79,990,800
79,990,800
79,990,800
24,156,400
400
400
400
400
400
400
400

14.0697%
2.4597%
14.0624%
14.0624%
14.0624%
4.2467%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%

2. กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2

12,243,100

2.1523%

3. กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ

14,125,300

2.4832%

3.1 นำงสำวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยำสนธิ
3.2 นำงขันทอง อุดมมหันติสุข

7,614,000
2,700,000

1.3385%
0.4747%
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ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ชื่อ – สกุล
3.3 นำงสำวกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ
3.4 นำยพิศิษฐ์ ปัทมสัตยำสนธิ

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้อยละของทุน
ชาระแล้ว

1,570,000
1,500,000

0.2637%
0.2760%

3.5 นำยเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยำสนธิ

741,300

0.1303%

4. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์

9,520,800

1.6738%

4.1 นำงวำสนำ วิริยำทรพันธุ์

7,960,700

1.3995%

4.2 นำยวิทยำ วิริยำทรพันธุ์

1,560,100

0.2743%

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

7,561,500

1.3293%

6. กลุ่มครอบครัวฟูเกษม

6,898,100

1.2127%

6.1 นำยฐิติกรณ์ ฟูเกษม

6,517,100

1.1457%

381,000

0.0670%

7. นางสาวจินตนา แซ่ห่าน

4,886,000

0.8590%

8. นางสาวชนิตา กังวานธนกุล

4,114,000

0.7232%

9. กลุ่มครอบครัวรัตนพิศาลกุล

3,730,300

0.6558%

9.1 นำงวันทนีย์ รัตนพิศำลกุล

3,195,800

0.5618%

9.2 นำยรณกร รัตนพิศำลกุล

522,900

0.0919%

11,600

0.0020%

10. นายคนึงนิจ จินดา

3,727,000

0.6552%

11. กลุม่ ครอบครัวฉันท์เรืองวณิชย์

3,574,600

0.6284%

11.1 นำงมัยยำรัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์

2,461,498

0.4327%

11.2 นำยสำธร ฉันท์เรืองวณิชย์

1,005,937

0.1768%

11.3 นำยชยำธร ฉันท์เรืองวณิชย์

107,165

0.0188%

12. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (2,346 ราย)

140,290,150

24.6631%

รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น

568,826,050

100.0000%

6.2 นำยสว่ำง ฟูเกษม

9.3 นำงสำวพิมพ์นภิ ำ รัตนพิศำลกุล

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว : ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว 1 รำย ถือหุ้นรวมกัน 294,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำวตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่ำ “หุ้นของ
บริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุคนต่ำงด้ำวถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 49
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว”
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบกำรเงินบริษัทและเงินสำรองตำมกฎหมำยตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน รวมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน ควำมจำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว อยู่
ในอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พจิ ำรณำ ทั้งนี้ มติคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
จะต้องถูกนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำ ยกเว้นเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั มี
อำนำจอนุมัตจิ ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษทั จำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วย
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จำรุสมบัติ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
4. นำยชำลี
สุขสวัสดิ์
รองประธำนกรรมกำร
5. นำยวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
6. นำยอำรักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
7. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
8. นำงวรำภรณ์
สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
โดยมีนำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขำนุกำรบริษัท และนำงสำวพชนัน สิงห์ภู่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษทั : นำยวัลลภ สุขสวัสดิ์ นำงวรำภรณ์ สุขสวัสดิ์ นำยชำลี สุขสวัสดิ์
นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรสอง
คนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั
ข้อจำกัดอำนำจของกรรมกำร : ไม่มี
ในคณะกรรมกำรบริษัท มีกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน คือ รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ เป็นผู้มีควำมรู้ และควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนสำขำวิชำทรัพยำกรป่ำไม้ สำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ และสำขำวิชำวนศำสตร์ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจด้ำนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท
สำหรับกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ จะมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท
คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่มีความเข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)






ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้น ๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำ ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
คำขออนุญำตต่อสำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร
หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มี ควำมสัมพั นธ์ทำงสำยโลหิ ต หรือโดยกำรจดทะเบีย นตำมกฎหมำยในลัก ษณะที่เป็น บิด ำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำน
ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ดำเนินกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้
ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมให้ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัตหิ น้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4. มีหน้ำที่กำกับดูแลกำรใช้นโยบำย และแนวทำงปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ำยจัดกำร รวมทัง้ ให้คำแนะนำ
และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร แต่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจำของบริษัท
5. ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์หรือกฎบัตรที่กำหนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ ำดในกรณีทที่ ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง
ฝ่ำยเท่ำกัน
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
1. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ได้มำตรฐำน
2. กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัท
3. พิจำรณำอนุมัติผังอำนำจอนุมัติ
4. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร
5. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น
6. รับ ผิด ชอบในกำรจัด ทำรำยงำนทำงกำรเงิ น ให้ผู้ สอบบัญ ชี ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทำนและเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร และกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำร
ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมกำรหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออำจมีควำมขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจำกนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ
 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท
 กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้ บุ ค คลอื่ น เข้ ำ จั ด กำรธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ กำรรวมกิ จ กำรกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 8 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ จำนวน 3 ท่ำน หนึ่งในกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำร
ผู้จัดกำร ทั้งนี้คณะกรรมกำรจะเป็นผู้ที่มีควำมหลำกหลำยในควำมรู้ ควำมสำมำรถ อำทิ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำน
บัญชี กำรเงิน กำรปกครอง กำรผลิต กำรตลำด เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จำรุสมบัติ
กรรมกำรตรวจสอบ
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โดยมี นำงสำวพิมรำไพ บุญชะนะ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.
มนตรี โสคติยานุรักษ์

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรเสนอเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชีภำยนอกด้วย
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท
ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัตหิ น้ำทีต่ ำมกฎ
บัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรของบริ ษั ท มอบหมำยด้ ว ยควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
8. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระในกำรดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นำยวัลลภ
สุขสวัสดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำยชำลี
สุขสวัสดิ์ กรรมกำรบริหำร
3. นำยอำรักษ์
สุขสวัสดิ์ กรรมกำรบริหำร
4. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรบริหำร
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอำนำจสั่งกำร วำงแผน และกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ดำเนินกิจกำรของบริษัทให้สอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนกำรลงทุน และ/หรือกำรระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. กำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ภำยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว หรือเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักกำรแล้ว
6. มีอำนำจดำเนินกำรซื้อ ขำย จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดกำรโดย
ประกำรอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงกำรลงทุน ตำมแผนงำนที่คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
7. มีอำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อทรัพย์สิน หรือกำรชำระรำคำใด ๆ อันสืบเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ตำมสัญญำ และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำมผังอำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัท
กำหนด
8. ภำยในวงเงินที่คณะกรรมกำรได้มอบอำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจอนุมัติกำรซื้อ กำรจัดจ้ำง
กำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนำจลงทุน และดำเนินกำรชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่จำเป็น
ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผังอำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
9. ภำยในวงเงินที่คณะกรรมกำรได้มอบอำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจอนุมัติกำรกู้ยืมเงิน เบิกเงิน
เกินบัญชีจำกธนำคำร นิติบุคคลหรือสถำบันกำรเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีรำยละเอียดตำมผังอำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
10. มีอำนำจพิจำรณำกำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์และสถำนะทำงเศรษฐกิจ
11. ดำเนิ นกำรเรื่อ งอื่ น ๆ เพื่ อเป็ นกำรสนั บ สนุ นกำรด ำเนิน กำรข้ำ งต้ น หรือ ตำมที่ ไ ด้รั บมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละครำวไป
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะไม่
รวมถึงอำนำจ และ/หรือ กำรมอบอำนำจช่วงในกำรอนุมัติร ำยกำรใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุ มผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
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คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำยชำลี
สุขสวัสดิ์
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. นำยอำรักษ์
สขุสวัสดิ์
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ ง
1. ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่คณะกรรมกำรกำรบริษัทกำหนดกำรประเมินผลควำมเสี่ยง
แนวทำงกำรป้องกันและตรวจสอบควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบในธุรกิจอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดโอกำสที่
องค์กรจะเกิดควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ โดยมุง่ เน้นให้เกิดวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้น
ในองค์กร
2. ให้คำแนะนำและให้กำรสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรกำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ระดับควำม
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงควำมเบีย่ งเบนของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
3. กลั่นกรองและสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงได้รับกำรตอบสนองอย่ำง
เพียงพอ และเหมำะสม อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจะจั ด ให้ มี ก ำรประชุม กั น อย่ ำ งน้ อยปี ละ 2 ครั้ ง และให้ ร ำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
คณะกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
2. นำยชำลี
สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรรำยใหม่ หรือสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร โดยให้มี
กำรกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงมีหลักเกณฑ์และควำมโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ/
2. จัดทำแผนพัฒนำกำรฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรและควำมรูท้ ี่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจกำร
ให้แก่คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัท
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3. จัดทำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรผูจ้ ัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง )Succession plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลทีม่ ี
ศักยภำพให้สำมำรถสืบทอดตำแหน่งงำนในกรณีที่กรรมกำรผู้จดั กำรหรือผู้บริหำรระดับสูงเกษียณอำยุ
ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบัตหิ น้ำที่ได้
4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
2. นำยชำลี
สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. รูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและ
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสม โดยดำเนินกำร ดังนี้
1.1 ทบทวนควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1.2 พิจำรณำข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกับบริษัท
1.3 กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีควำมเหมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมทีค่ ำดหวัง ให้มคี วำมเป็นธรรม
และเป็นกำรตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งำนของบริษทั ประสบผลสำเร็จ
1.4 ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท โดยพิจำรณำจำนวนเงินและสัดส่วนกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีควำมเหมำะสม
1.5 พิจำรณำให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่หน่วยงำนทำงกำรกำหนดหรือข้อแนะนำ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลกรรมกำรผูจ้ ัดกำรและนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
3. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนประจำปีของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีผู้บริหำรจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นำยอำรักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้อำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด (รักษำกำร)
2. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
3. นำงสุภัค
สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (ส่วนสำขำ)
4. นำยสิทธิโชค
ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (สำนักงำนใหญ่)
5. นำงสำวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
6. นำยรำชำ
พจน์อริยะ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน สำนักงำนใหญ่
7. นำยอรรถพล
ธนำพล
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน สำขำ 1
หมายเหตุ : - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมูล (56-1)
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการ
1. เป็นผู้บริหำรจัดกำร และควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท รวมถึงอำจมอบอำนำจให้
ผู้บริหำรหรือบุคคลอื่นใด ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติประจำวันของบริษัท
2. เป็ น ผู้ ก ำหนดและก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น กำรโดยรวมในทำงปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรกำหนด
3. ดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรได้มอบหมำย
4. มีอำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อ เช่ำ หรือลงทุนตำมแผนงำนที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอำนำจในกำร
อนุมัติหรือยกเลิกกำรซื้อ กำรจ้ำง กำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ กำรขำยทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรชำระรำคำ
หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผังอำนำจอนุมัติที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
5. มีอำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อทรัพย์สิน หรือกำรชำระรำคำหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อันสืบเนื่องมำจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษัทตำมสัญญำ และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำมผังอำนำจอนุมัติที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
6. เป็นผู้พิจำรณำเรื่อง กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และกำรระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรตำมลำดับของควำมสำคัญ
7. มีอำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้ำง กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้เงินรำงวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน และค่ำตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงำนทั้งหมดของบริษัท ในตำแหน่งต่ำกว่ำผู้จัดกำรฝ่ำยลงไป
8. มีอำนำจดำเนินกำรเปิดและปิดบัญชีเงินฝำกประเภทต่ำง ๆ กับธนำคำรและสถำบันกำรเงินเพื่อควำม
สะดวกในกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
9. ขออนุ มั ติ ก ำรแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษำด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท โดยผ่ ำ นคณะ
กรรมกำรบริหำรของบริษัท
10. มีอำนำจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษำไว้ซึ่งระเบียบวินัยภำยในองค์กร
11. นำเสนอแนวทำงกำรบริหำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรได้พิจำรณำ
12. สรุปผลกำรดำเนินงำนเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร
13. กำกับดูแลและบริหำรงำนในส่วนงำนกำรบริหำรกำรขำยและกำรตลำดทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น กรรมกำร
ผู้จัดกำรจะต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดและระเบียบวำระต่ำง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และจะไม่รวมถึง
อำนำจ และ/หรือ กำรมอบอำนำจช่วงในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
กำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรผู้จัดกำรไม่สำมำรถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมำยจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำว ๆ ไป
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การกาหนดอานาจอนุมัตวิ งเงิน
รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

เรื่อง

คณะกรรมการบริหาร

1. อนุมัติ กำรจัดหำสิน ทรัพ ย์
ถำวรประเภทอสังหำริมทรัพย์
2. อ นุ มั ติ ก ำ รข ำ ย สิ นท รั พ ย์
ประเภทอสังหำริมทรัพย์
3. อนุ มั ติ ก ำรซื้ อ เพื่ อ กำรซ่ อ ม
บำรุง
4. อนุ มั ติ ก ำรซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละ
วัสดุสำนักงำน
5. อนุ มั ติ ก ำรขำยสิ น ทรั พ ย์
ยกเว้นอสังหำริมทรัพย์
6. อนุ มั ติ ก ำรขอรั บ / ให้ ก ำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

ไม่เกิน 60,000,000 บำท

ไม่เกิน 30,000,000 บำท -

-

ไม่เกิน 40,000,000 บำท

ไม่เกิน 10,000,000 บำท -

-

ไม่เกิน 30,000,000 บำท ไม่เกิน 10,000,000 บำท ไม่ เ กิ น 2,000,000 ไม่เกิน 100,000 บำท
บำท
เกิน 20,000,000 บำท
ไม่เกิน 10,000,000 บำท ไม่ เ กิ น 1,000,000 ไม่เกิน 100,000 บำท
บำท
ไม่เกิน 20,000,000 บำท ไม่เกิน 5,000,000 บำท ไม่เกิน 100,000,000 บำท

-

-

-

หมำยเหตุ : กรณีเกินอำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริหำร จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เลขำนุกำรบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

ผู้ตรวจสอบภำยใน

กรรมกำรผู้จัดกำร

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร (ส่วนสำขำ)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
โรงงำนสำนักงำนใหญ่

ผู้จัดกำรโรงงำน
ไม้บอร์ด

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
(สำนักงำนใหญ่)

ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
โรงงำน สำขำ 1

ผู้จัดกำรโรงงำน
ไม้ยำง

ผู้จัดกำรโรงงำน
กระดำษ

ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยบุคคล

ผู้จัดกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน

ส่วนงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ส่วนงำน
คลังสินค้ำ/สโตร์

ผู้อำนวยกำรฝ่ำยขำย
และกำรตลำด

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยจัดซื้อ

ผู้จัดกำรฝ่ำย
ขำยและตลำด
ต่ำงประเทศ
ส่วนงำนจัดส่ง/
ส่งออก

ผู้จัดกำรฝ่ำย
ขำยและตลำด

ผู้จัดกำรฝ่ำย
ขำยและตลำด
ฝ่ำยกระดำษ

รายงานประจาปี 2559
เลขานุการบริษทั
นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบ ดังนี้
 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเพื่อรับทรำบถึงข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
บริษัท และติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำคัญแก่กรรมกำร
 ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยจัดกำร ดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติต่ำง ๆ
 บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มี
กำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบและข้อกำหนดของ
สำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เป็นบุคคลผู้ประสำนงำน (Contact person) กับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรัพย์ (สำนั กงำน กลต.) ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ได้แก่
- ทะเบียนกรรมกำร
- หนังสือเชิญประชุม และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
- หนังสือเชิญประชุม และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
- รำยงำนกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท ของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร
- รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
- รำยงำนประจำปี
- แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 กำรดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศ
กำหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกตำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
เลขำนุกำรบริษัทคนใหม่ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่เลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกตำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ และให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว
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รายงานประจาปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน :
 ประธำนกรรมกำร
28,000 บำทต่อเดือน
 กรรมกำร
18,000 บำทต่อท่ำนต่อเดือน
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 23,000 บำทต่อเดือน
 กรรมกำรตรวจสอบ
18,000 บำทต่อท่ำนต่อเดือน
2) ค่ำเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000
บำทต่อท่ำนต่อครั้ง
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังนี้
1.
คณะกรรมกำรบริษัท
2.
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.
คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง
4.
คณะกรรมกำรสรรหำ
5.
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
3) ค่ำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บำท
หมำยเหตุ : เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล บริษัทได้กำหนด
นโยบำยในกำรควบคุมกำรตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ย
ประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น และตำมอำนำจอนุมัติที่มี โดยกำรตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมูลค่ำ
มำกกว่ำ 1,000,000 บำทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวำระกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยระบุรำยละเอียดและควำมสมเหตุสมผลของกำรจ่ำยสวัสดิกำรเพิ่มเติม
ดังกล่ำว

จำนวนครั้งของกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร (ปี 2558 – 2559) มีรำยละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2558
รายชือ่ คณะกรรมการ
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์
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ปี 2559

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

8

8

9

9

รายงานประจาปี 2559
ปี 2558

ปี 2559

รายชือ่ คณะกรรมการ

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ
4.นำยชูพงษ์ ธนเศรษฐกร
5. นำยชำลี สุขสวัสดิ์
6. นำยวัลลภ สุขสวัสดิ์
7. นำงวรำภรณ์ สุขสวัสดิ์
8. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
9. นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

8
8
8
8
8
8
8

8
7
8
8
8
8
8

9
9
5
9
8
9
8
9

9
9
5
9
9
9
9
9

หมายเหตุ : นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้ รับการแต่ งตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ตามมติของ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่ อมาลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558
รายชือ่ คณะกรรมการ

ปี 2559

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

4
4
4

4
4
3

4
4
4

4
4
4

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2558
รายชือ่ คณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ
3. นำยชำลี สุขสวัสดิ์
4. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
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ปี 2559

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

รายงานประจาปี 2559
คณะกรรมการสรรหา
ปี 2558
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม
เข้าประชุม
1
1
1
1
1
1

รายชือ่ คณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ
2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์

ปี 2559
จานวนครั้ง
จานวนครั้งที่
การประชุม
เข้าประชุม
1
1
1
1
1
1

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2558
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม
เข้าประชุม

รายชือ่ คณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยำนุรักษ์
2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์

ปี 2559
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม
เข้าประชุม

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร สำหรับปี 2558 และ ปี 2559 มีรำยละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการรวมทุกคณะ
ปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ

เงินเดือน

ค่าเบี้ย
ประชุม

ปี 2559

โบนัส

รวม

เงินเดือน

ค่าเบี้ย
ประชุม

โบนัส

รวม

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์

480,000

65,000

120,000

665,000

552,000

98,000

120,000

770,000

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

420,000

80,000

120,000

620,000

492,000

119,000

120,000

731,000

3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ

360,000

70,000

60,000

490,000

430,000

112,000

60,000

604,000

4. นำยชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

-

-

-

-

135,000

35,000

-

170,000

5. นำยชำลี สุขสวัสดิ์

180,000

65,000

60,000

305,000

216,000

91,000

60,000

367,000

6. นำยวัลลภ สุขสวัสดิ์

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

63,000

60,000

339,000

7. นำงวรำภรณ์ สุขสวัสดิ์

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

70,000

60,000

346,000

8. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์

180,000

65,000

60,000

305,000

216,000

84,000

60,000

360,000

9. น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

70,000

60,000

346,000

2,160,000

480,000

600,000

3,240,000

2,691,000

742,000

600,000

4,033,000

รวม
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รายงานประจาปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2559

เงินเดือน

ค่าเบี้ย
ประชุม

โบนัส

รวม

เงินเดือน

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

180,000

20,000

ไม่มี

200,000

276,000

2. พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์

120,000

20,000

ไม่มี

140,000

3. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ

120,000

15,000

ไม่มี

รวม

420,000

55,000

ไม่มี

ค่าเบี้ย
ประชุม

โบนัส

รวม

28,000

ไม่มี

304,000

216,000

28,000

ไม่มี

244,000

135,000

216,000

28,000

ไม่มี

244,000

475,000

708,000

84,000

ไม่มี

792,000

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2558

ปี 2559

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

10,000

14,000

2. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ

10,000

14,000

3. นำยชำลี สุขสวัสดิ์

10,000

14,000

4. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์

10,000

14,000

รวม

40,000

56,000

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ
2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
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ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

รายงานประจาปี 2559
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์
3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
รวม

รอบบัญชีปี 2558
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)

รอบบัญชีปี 2557
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)

7
7

10,824,000
476,000
342,720

7
7

9,990,760
773,730
332,283

7

11,642,720

7

11,096,773

ในกรณีที่จะมีกำรพิจำรณำอนุมัติเกี่ยวกับกำรให้สวัสดิกำรเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมกำรบริษัท และ/หรือ
ผู้บริหำรบริษัท ในส่วนที่นอกเหนือจำก เงินเดือน ค่ำเบี้ยประชุม สวัสดิกำร ค่ำบำเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จำกเดิมที่
เคยมีกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรบริษัทไว้อยู่ก่อนแล้ว หำกในภำยหลังจะมีกำร
ให้สวัสดิกำรพิเศษเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 1,000,000 บำทต่อคนต่อปี จะต้องนำเข้ำเป็นวำระกำรประชุม
โดยระบุรำยละเอียดและควำมสมเหตุสมผลของกำรจ่ำยสวัสดิกำรพิเศษเพิ่มเติมดังกล่ำว ตัวอย่ำงเช่น หำกเป็นกรณี
ของกำรให้สวัสดิกำรพิเศษเพิ่มเติมในรูปของรถประจำตำแหน่ง ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท ได้แก่ ค่ำผ่อน
งวดรถ และค่ำพนักงำนขับรถประจำตำแหน่ง หำกมีมูลค่ำรวมแล้วมำกกว่ำ 1,000,000 บำทต่อคนต่อปี จะต้ อง
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำควำมเหมำะสม ควำมสมเหตุสมผลและให้ควำมคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวต่อไป
 ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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บุคลากร
 จานวนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
ในรอบ 2 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2558 – 2559) บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงำน ดังต่อไปนี้
ข้อมูล

ปี 2558
จานวน (คน)

ปี 2559
จานวน (คน)

พนักงานประจา
1. ฝ่ำยบริหำร
2. ฝ่ำยกำรตลำด
3. ฝ่ำยโรงงำน/ผลิต
4. ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
5. ฝ่ำยจัดซื้อ
6. ฝ่ำยบุคคล/ธุรกำร
7. ส่วนงำนสโตร์/คลังสินค้ำ
8. ส่วนงำนจัดส่งและส่งออก
9. ส่วนงำนเทคโนโลยี
พนักสำรสนเทศ
งานรายวัน
รวม

212
11
50
63
21
12
32
8
11
4
849
1,061

253
11
102
55
20
13
26
17
5
4
960
1,213

หมำยเหตุ : พนักงำนรำยวัน ประมำณร้อยละ 79.14 เป็นพนักงำนในฝ่ำยโรงงำน/ผลิต และมี
ปริมำณแรงงำนต่ำงด้ำวคิดเป็นประมำณร้อยละ 65.95 ของพนักงำนรำยวัน

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : บาท
ค่ำตอบแทนของพนักงำนประจำในรูปเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ำตอบแทนของลูกจ้ำงในรูปค่ำจ้ำง
ค่ำอบรมสัมมนำ
รวม

ปี 2558

ปี 2559

67,526,241

70,399,617

123,928,952
72,797
191,527,990

141,600,598
72,797
212,073,012

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทดาเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

บริษัทมีนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำง
โดยจะพิจำรณำจำกอัตรำกำร
เติบโตของผลกำรดำเนินงำนในแต่ละปีเป็นสำคัญ
ต่อมำจะพิจำรณำกำรปรับเพิม่ ขึ้นของอัตรำค่ำตอบแทนให้
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ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจำรณำกำรปรับเพิ่มขึ้นเป็นรำยบุคคลตำมระดับควำมมีอตุ สำหะ ตั้งใจ ทุ่มเท
และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิ ำนเป็นลำดับต่อมำ
 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดย
กำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงำนประจำปีสำหรับกำรอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะในกำรทำงำน ทั้งกำรอบรมภำยในบริษัทและส่งเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรของหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิกำรให้กับบุคลำกร เพื่อสร้ำงขวัญและ
กำลังใจในกำรทำงำน โดยมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่เป็นพื้นฐำนสำคัญคือ
 กำรให้ พ นั ก งำนเป็น ผู้ มี ส่ว นร่ ว มในกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนในฝ่ำ ยงำนของตนเอง
นำเสนอควำมคิดเห็ นมุม มองในกำรทำงำน เพื่ อพัฒ นำกำรทำงำนจำกรูปแบบเดิ ม ๆ ให้ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มมำกขึ้น
 สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในควำมสำเร็จขององค์กร และจะพิจำรณำ
กำรให้ผลตอบแทนแก่บุคลำกรทั้งจำกผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม และควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทใน
กำรทำงำนโดยเฉพำะที่ตัวบุคคล
 ส่ง เสริ ม ให้ พ นั ก งำนสร้ ำ งควำมรู้ จ ำกกำรปฏิบั ติ ง ำน กำรจั ด ทำคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ งำนที่ มี ก ำร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรทำงำนจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ
 ส่งเสริมให้มีกำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำ กำรตลำด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมำปรับใช้ในกระบวนกำรทำงำน
ของบริ ษั ท ให้ มี ค วำมทั น สมั ย และสำมำรถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ ทุ ก ๆ สถำนกำรณ์ ใ นภำวะ
อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
 ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทำง
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำย เพื่อสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืน และสร้ำงกำรรั บรู้และควำมเป็นที่
ต้องกำรของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
 ส่งเสริมกำรพัฒนำและกระตุ้นเพื่อให้บุคลำกรภำยในองค์กรมีทัศนคติต่อกำรทำงำน ที่จะต้อง
สร้ ำ งกำรพั ฒ นำและควำมเจริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ ในกำรท ำงำนให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง อำทิ ใน
กระบวนกำรผลิตจะต้องดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง กำรตลำดจะต้องสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้
เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ฝ่ำยงำนที่ควบคุมค่ำใช้จ่ำยของบริษัทจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรให้
สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยลดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในขณะที่ จ ะต้ อ งบริ ห ำรจั ด กำรให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุด
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การกากับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2555 มีมติ
อนุมัตินโยบำยกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรครั้งแรก รวมถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลังจำกวันที่
ประชุมดังกล่ำว โดยได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงำนระดับ
ปฏิบัติงำน ผู้บริหำร ตลอดจนคณะกรรมกำร ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน เพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนำมำซึ่งประโยชน์ในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และสำธำรณชน
ทั่วไป โดยนับจำกวันที่ได้มีกำรอนุมัตินโยบำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรในครั้งแรกแล้วก็ได้มีกำรปรับปรุง
เพิ่มเติมในรำยละเอียดที่สำคัญเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี ซึ่งสำระสำคัญของกำร
กำกับดูแลกิจกำรแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษั ท ให้ค วำมสำคั ญ กั บ สิท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รำยอย่ ำ งเท่ำ เที ย มกั น ซึ่ ง สิท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นดั ง กล่ ำ ว
ครอบคลุมสิทธิพื้นฐำนต่ำง ๆ อำทิ กำรซื้อขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำร
ได้รับข่ำวสำร ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อำทิ กำรจัดสรรเงินปันผล กำร
กำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และกำรลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจำกสิทธิ
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พื้นฐำนดังกล่ำวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีกำรดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่ง
เอกสำร โดยบริษัทจะจัด ส่งหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือ หุ้นและเอกสำรประกอบล่ วงหน้ำก่อนวั น
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ วำระกำรประชุม ตลอดจนเอกสำรข้อมูล
ประกอบกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุม และสิทธิของผู้
ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3) บริษัทจะไม่มีกำรริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีกำร
เปิดเผยไว้ตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ ในฐำนะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกำรศึกษำข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ และจะไม่มีกำรแจกเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน เป็นต้น
4) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงในกำรประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถำม แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้
ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
5) บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ ตำม
แนวทำงปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้สำมำรถเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมแนวทำงที่บริษัทได้กำหนดไว้
6) กรรมกำรทุกคนจะเข้ำร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถซักถำมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้
7) เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ โดยจะมีรำยละเอียดของกำรชี้แจงขั้นตอนกำรลงคะแนน
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม ผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระพร้อมคำถำมคำตอบ และจะเปิดเผยต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์ของบริษัท
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัท มีแ นวทำงในกำรปฏิบัติต่อ ผู้ถือ หุ้น ทุก รำย ทั้ง ผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็น ผู้บ ริหำรและผู้ถือ หุ้น ที่ไ ม่เ ป็น
ผู้บริหำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำ คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรของบริษัทจะดูแลให้กำรใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไ ป
อย่ำงเหมำะสม โดยได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ซึ่งในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรง
ตำแหน่ง กรรมกำรล่ว งหน้ำ ในเวลำอัน ควร รวมถึง เปิดโอกำสให้ ผู้ถือ หุ้น ที่ไ ม่สำมำรถเข้ำประชุม ด้ว ยตนเอง
สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน หรือผู้อื่นมำประชุมและออก
เสียงลงมติแทนได้ นอกจำกนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำง
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น้อ ยะ 30 วัน ก่อ นวัน ประชุม ผู้ถ ือ หุ ้น ทั ้ง นี ้ กำรด ำเนิน กำรประชุม จะเป็น ไปตำมข้อ บัง คับ ของบริษ ัท และ
ตำมลำดับวำระกำรประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจนและ
เพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหำกไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจำกนี้บริษัทจะไม่แสดงควำมเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง โดยกำรให้สำรสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยเป็นกำรเฉพำะกลุ่ม และในกรณีที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มี
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมกำรหรือผู้บริหำรผู้นั้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมในกระบวนกำรตัดสินใจใน
กำรพิจำรณำมติกำรเข้ำทำรำยงำนในธุรกรรมนั้น ๆ
บริษัทได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงใช้ข้อมูลภำยในเพื่อ
หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ โดยกำหนดแนวทำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทำง
ดัง กล่ ำ วให้ ทุ ก คนในองค์ก รถื อ ปฏิบั ติ โดยนโยบำยและวิ ธีก ำรติ ดตำมดู แ ลในกำรนำข้ อ มู ลภำยในไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจำรณำตัดสินควำมผิด ในกรณีที่
มีกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรมีกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรเป็น
ผู้พิจำรณำควำมผิด ตำมมำตรกำรลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรทรำบ
ถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภำวะ
ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังกำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรกระทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบ
และจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.) ให้ถูกต้อง
หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อำทิ ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้ลงทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรดูแลจำกบริษัทตำมสิทธิที่มีตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน จะต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชั่น กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพต่อ
สิทธิมนุษยชน
โดยบริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลง
ที่มี โดยบริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตำมบทบำทและหน้ำที่
ที่มีในกำรสร้ำงเสริมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษั ทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้ำง
ควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืนให้กับกิจกำร และสร้ำงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำร เสนอแนะ ร้องเรียนเรื่องที่อำจทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท
ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม โดยสำมำรถให้ข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำว
มำต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
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บริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในกำร
สร้ำงควำมมั่งคั่ง ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำร ดังนี้










ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็น
ธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ควบคู่
ไปกับกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้
ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำนเป็นสำคัญ
กำรซื้ อสิ นค้ ำและบริ กำรจำกคู่ ค้ำ จะเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ ำ โดยจะปฏิบั ติต ำม
สัญญำที่ทำร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะ
ยำวกับทั้งสองฝ่ำย
กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมตำมข้อตกลงที่มีกับสถำบันกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด
เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำทั้งด้ำนคุณภำพสินค้ำ และกำร
ให้บริกำรที่ดีและได้มำตรฐำน กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ และกำรให้ควำมสำคัญกับกำร
กำหนดรำคำที่เป็นธรรมและเท่ำเทียม ภำยใต้นโยบำยกำรกำหนดรำคำที่มี
กำรปฏิบัติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ ไม่สุจริต เพื่อทำลำย
คู่แข่งทำงกำรค้ำ
ให้ควำมสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชน
และสังคม เพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจำกนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสั งคม โดย
กำรบริจำคเงินเพื่อกำรกุศลอย่ำงสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมกำรจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้ำนกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ สม่ำเสมอ
และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ โดยเป็นไป
ตำมช่องทำงที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รำยงำนทำงกำรเงินและข้อ มูลที่มิใช่
ข้อ มู ลทำงกำรเงิ นต่ ำ ง ๆ ที่ อ ำจส่ งผลกระทบต่ อ รำคำหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท โดยเป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิ นมีควำมถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่
รั บ รองโดยทั่ ว ไป และผ่ ำ นกำรตรวจสอบจำกผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ ป็ น อิ ส ระและได้ รั บ กำรรั บ รองจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรจัดให้มีสำนักงำนตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน เพื่อ
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรถ่วงดุลและตรวจสอบได้ (Check and Balance) เป็นไปตำมโครงสร้ำง
องค์กรของบริษัท
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คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรทำหน้ำที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อ
สื่อสำรกับบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม สื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
- กำรเปิดเผย และเผยแพร่สำรสนเทศที่สำคัญให้แก่นักลงทุนทรำบ
- ชี้แจงกรณีที่มีข่ำวลือหรือข่ำวสำรต่ำง ๆ
- กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจำกสภำพปกติของตลำด
- กำรประชุมร่วมกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
- กำรจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกำรดำเนินกิจกำรแก่นักลงทุนและนักวิเครำะห์
โดยมี ช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงำนนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ กำรตอบคำถำมทำงโทรศั พ ท์
02-152-7301-4 ต่ อ 212 (หน่ ว ยงำนนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ) อี เ มล์ ผ่ ำ นทำง ir@eastcoast.co.th และผ่ ำ น
ทำงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.ecf-furniture.com หรื อ www.elegathai.com
นอกจำกนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจ ได้แก่
 เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำทิ จำนวน
ครั้งของกำรประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ
 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงรูปแบบและ
ลักษณะของค่ำตอบแทน
 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
 นโยบำยเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
 จริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of conduct)’
 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
 วิสัยทัศน์ / ภำรกิจ
 รำยงำนประจำปี
 งบกำรเงิน
 ข่ำวสำรที่เผยแพร่ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลต่ำง ๆ ข้ำงต้น นอกจำกจะเปิดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนช่องทำงตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจำกนี้บริษัทจะจัดให้มีกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้เกิดกำร
ปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย และสำมำรถส่งต่อข่ำวสำรข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงทั่วถึงและทันเวลำ
นอกจำกนี้ บริ ษั ท ยั ง จั ด ให้ มี ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ผ่ ำ นกำรพบปะกั บ นั ก วิ เ ครำะห์ เ ป็ น ประจำ
โ ด ย ใ นปี 2559
บ ริ ษ ั ท ไ ด้ จ ั ด ใ ห้ ม ี ก ำ ร พ บ ป ะ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ข อ ง บ ริ ษ ั ท กั บ
นั ก วิ เ ครำะห์ เป็ น จำนวน 2 ครั้ ง ในรอบปี
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หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board of Responsibilities)
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
ซึ่งสำมำรถนำประสบกำรณ์ที่มีมำพัฒนำและกำหนดแนวทำงนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี
คณะกรรมกำรของบริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกำรและผู้ถือหุ้น
โดยรวม และมีหน้ำที่สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยบริหำร รวมถึงประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรเทียบกับแผนงำนที่วำงไว้ ซึ่งบริ ษัทมีคณะกรรมกำร
จำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่มำจำกฝ่ำยบริหำรจำนวน 4 ท่ำน และกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร
จำนวน 4 ท่ำน และจำก 3 ท่ำน ใน 4 ท่ำน ที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ โดยบริษัทได้
กำหนดนิยมกรรมกำรอิสระในระดับที่เข้มกว่ำหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์กำหนด กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งคณะ จึงถือเป็น กำร
ถ่วงดุลของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรแต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่ำ 5 แห่ง นอกจำกนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน และมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนำจในกำร
ดำเนินกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นอกจำกนี้ที่ผ่ำนมำในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ยังไม่มีครั้งไหนที่มีจำนวนกรรมกำรต่ำ
กว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม และในปี 2558 นี้ จึงได้
ก ำหนดเป็ น นโยบำยเกี่ ย วกั บ จ ำนวนองค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต่ ำ ว่ ำ ณ ขณะที่ ค ณะกรรมกำรจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรจะต้องมีจำนวนอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพื่อทำหน้ำที่ตำมกฎหมำย และตำมที่ ได้รับมอบหมำย
โดยคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ที่มีควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมขอบข่ำย และอำนำจหน้ำที่ของ
เลขำนุกำรบริษัท และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท นอกจำกนี้ทำง
บริษัทยังส่งอบรมและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี น โยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร จริ ย ธรรมในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และ
จรรยำบรรณ เพื่อกำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน
บริษัทมีกระบวนกำรกำหนดค่ ำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมขอบเขตภำระหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้
ปฏิบัติหน้ำที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตรำค่ำตอบแทนที่กำหนดสำมำรถเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัท
เข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้อง
ได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำก่อนวันนัดหมำยจัดกำรประชุมไม่น้อย
กว่ำ 5 วันทำกำร และในกำรประชุมกรรมกำรทุกท่ำนมีควำมเป็นอิสระในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น โดยกรรมกำร
บริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดให้
กรรมกำรบริษัทต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยในกำรประชุมจะ
พิจำรณำถึงวำระกำรประชุมที่จะพิจำรณำว่ำ มีควำมจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมหรือไม่
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ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบข้อมูลที่จะใช้ประกอบกำรพิจำรณำในวำระนั้น ๆ ด้วยควำมครบถ้วน
และเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ
คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษทั ที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะจัดประชุมระหว่ำงกันเอง
ตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่มีฝ่ ำยจัดกำรร่วมด้ว ย โดยควรจะพิจ ำรณำแจ้ง ผลกำรประชุม ให้ กรรมกำรผู้ จัด กำร
รับทรำบด้วย
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้
จำกกรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรท่ำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตที่กำหนด และใน
กรณีที่มีควำมจำเป็นคณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพที่ได้รับ
อนุญำตจำกสำนักงำน กลต. หรือผู้มีควำมเห็นอิสระในสำยงำนอื่น ๆ มำร่วมให้ควำมเห็น โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีมำตรกำรดำเนินกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุมี
ผลและปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้กำหนดให้
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะมีหน้ำที่ร ำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงำน กลต. และจะต้องส่งสำเนำเอกสำรกำร
รำยงำนดังกล่ำวให้กับเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทในครำวต่อไปเพื่อรับทรำบกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ที่เกิดขึ้น นอกจำกนี้ยังจะต้องมีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องสำหรับกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนกำกับ
ได้แจ้งถึงแนวทำงปฏิบัติไว้
คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลและดำเนินกำรให้มกี ำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรในแต่ละคณะ
ตำมอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำ ตอบแทน จะพิ จ ำรณำจำก ข้ อ มู ลผลประกอบกำรของบริ ษั ท ในรอบปี ที่ ผ่ ำ นมำ กำรปฏิ บั ติ งำนและควำม
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมกำร ผลประโยชน์ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จำกกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องกรรมกำร โดยจะน ำข้ อ มู ล
ค่ำตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับขนำดธุรกิจหรืออุตสำหกรรมที่มีรำยได้ กำไรสุทธิ
ใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกตำมหมำวดธุรกิจ – ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย
อ้ำงอิงจำกข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้วย
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ในครำว
เดียวกันด้วย โดยต่อไปคณะกรรมกำรสรรหำ จะเป็นผู้ทำหน้ำที่ในกำรเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท ใน
กำรพิจ ำรณำก ำหนดเกณฑ์ ที่ใ ช้ใ นกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บัติง ำนประจำปีของกรรมกำรผู้ จัดกำร โดยเกณฑ์
ดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูก
นำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรต่อไป
กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำใจถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัท และพร้อมที่จะแสดง
ควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัททุกคนยังอุทิศเวลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่และเพียงพอ โดย
ถือปฏิบัติเป็นหน้ำที่ที่จะต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น ในกรณีของกรรมกำร
เข้ำใหม่ บริษัทจะจัดให้มกี ำรปฐมนิเทศและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมกำรเข้ำใหม่ ทั้งนี้
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เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทและเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรของบริษัทยังให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซึ่ง
รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มผี ลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษทั ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทั้งกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
สื่อของตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทรวม 5
คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. คณะกรรมกำรบริหำร
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. คณะกรรมกำรสรรหำ
5. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3
คน ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน
คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
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ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำ ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะ
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ต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
 ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อิ สระของตน รวมทั้ งไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อหุ้ นที่ มี นั ย หรื อผู้ มี อ ำนำจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย
หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่
มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
บริษัท
กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดีย วกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอำนำจ
ควบคุม โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

94 | ห น้ า ที่

รายงานประจาปี 2559
คุณสมบัติกรรมกำรตรวจสอบ







ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน
มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้อง
มีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำ
หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
1. คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทได้พิจำรณำคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.1 พิจำรณำคัดเลือกตำมเกณฑ์คุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 พิจำรณำถึงควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับ
ธุรกิจของบริษัท
1.3 ส ำหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น กรรมกำรเดิ ม ที่ จ ะกลั บ เข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง อี ก วำระหนึ่ ง จะ
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนในช่วงที่เคยดำรงตำแหน่ง และพิจำรณำถึงจำนวน
บริษัทที่กรรมกำรแต่ละท่ำนจะไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
เพื่อป้องกันปัญหำด้ำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
1.4 กำรแต่ งตั้ งกรรมกำรอิ สระ จะพิ จำรณำควำมเป็ นอิ สระของบุ คคลที่ จะเสนอให้ รั บ
คัดเลือกเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่ สำนักงำน กลต. กำหนด และหลักเกณฑ์
ของบริษัทเอง
1.5 พิจำรณำวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระ โดยหำกเป็นกรรมกำรอิสระ
เดิมที่จะกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระ จะต้องมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับ
จำกวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่ำ 9 ปี โดย
จะพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลและควำมจำเป็น หำกจะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระ
ท่ำนนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป
เมื่อได้รำยชื่อผู้ที่มีควำมเหมำะสมแล้ว จึงจะนำรำยชื่อเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งต่อไป
2. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งใน
สำม ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะต้องออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
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ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำก
ตำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3. ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมกำรโดยใช้ เ สี ย งข้ ำ งมำกตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร
ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใด
ไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
เท่ำจำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
4. ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรว่ ำ งลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมหำชนเข้ำเป็นกรรมกำรแทนตำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทีถ่ ือโดยผูถ้ ือหุ้นทีม่ ำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
อย่ำงไรก็ตำม นับตั้งแต่ปี 2558 บทบำทกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุดจะเป็นหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสรรหำ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำจะเข้ำมำดำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. พิจำรณำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
2. พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
3. กำหนดหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
4. จัดทำแผนกำรพัฒนำกรรมกำร
5. จัดทำแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan)
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมกำรของบริษัททุกท่ำน มีคุณสมบัติตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพ โดยกรรมกำรบริษัททั้ง 8 ท่ำน ได้ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร นอกจำกนี้ยังได้กำหนดเป็นนโยบำยเพื่อทรำบต่อคณะกรรมกำรบริษัทว่ำ ทำงหน่วยงำนเลขำนุกำร
บริษัทจะส่งข้อมูลโครงกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
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ให้กับคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งทำงกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน
สำมำรถพิจำรณำคัดเลือกและเข้ำร่วมอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้กับตนเองได้
โดยเมื่อช่วงปีที่ผ่ำนมำมีกรรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท ที่ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อ
เพิ่มพูน ควำมรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
1. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร ต่อไปนี้
 ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
(วพน.) รุ่นที่ 6
 วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหำรระดับสูง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รุ่นที่ 4
2. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร
ต่อไปนี้
 หลักสูตร รู้ลึก รู้จริง ภำษีเงินได้นิติบุคคล สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 หลั ก สู ต ร กำรบั น ทึ ก บัญ ชี ต ำมมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ขั้ น สู ง สภำวิ ชำชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
 หลักสูตร ประเด็นรำยได้ -รำยจ่ำยของกิจกำรและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
หอกำรค้ำจังหวัดจันทบุรี
3. นายราชา พจน์อริยะ ผู้อานวยการโรงงาน ได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร ต่อไปนี้
 ประกำศนียบัตร หลักสูตร Risk Management for QMS
 ประกำศนียบัตร หลักสูตร Interpretation ISO 9001:2015 Requirement Training course
แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
คณะกรรมกำรสรรหำ ได้พิจำรณำและวำงนโยบำยเกี่ยวกับแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกรณีที่ผู้บริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้วำงแผนกำรสืบทอดตำแหน่งงำนในหน้ำที่ต่ำง ๆ โดยบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนตำแหน่งที่ว่ำงลงได้อย่ำงต่อเนื่อง หรือเพื่อกำร
ก้ำวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. จัดให้ผู้บริหำรระดับรองลงไปมีโอกำสได้ทำงำนร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงในสำยงำนทีต่ ัวเองมี
บทบำทรับผิดชอบ
กำรได้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมในระดับที่เป็นกำรมอบหมำยนโยบำยจำก
ผู้บริหำรระดับสูง
2. จัดเตรียมให้มบี ุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำงให้มีควำมสำมำรถบริหำรงำนด้ำนอื่น ๆ เพิ่ม
มำกขึ้นกว่ำเดิมเพื่อเตรียมรองรับในระดับตำแหน่งงำนที่สูงขึ้น
3. กำหนดให้ผู้บริหำรระดับรองทีม่ ศี ักยภำพเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงำน
4. เปิดโอกำสให้ผบู้ ริหำรระดับรองมีโอกำสได้เข้ำรับกำรอบรมแนวคิดเกี่ยวกับกำรเป็นผู้นำองค์กร
กำรสร้ำงจิตสำนึกในระดับควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ตอ่ องค์กร รวมถึงแนวทำงบริหำรงำน
บุคลำกรในสำยงำนทีต่ ัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนำให้ผู้บริหำรงำนระดับรองมีโอกำสได้นำเสนอแผนงำนและผลกำรปฏิบัติงำนต่อผูบ้ ริหำร
ระดับสูง
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรกำกับดูแลที่ทำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำร
ดำเนินงำนของบริษัทย่อยซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 2 บริษัท คือ บริษัท วีวี เดคคอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.50 และบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 ต่อมำเมื่อช่วงเดือนมกรำคม ปี 2559 ได้ดำเนินกำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 75.00
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้ำร่วม
เป็ น กรรมกำร และผู้ บ ริ ห ำรในต ำแหน่ ง กรรมกำรผู้ จั ดกำรในบริ ษั ท ย่ อ ย โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ ใ นฐำนะ
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทย่อยจะมีรำยละเอียดเช่นเดียวกันกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรของ
บริษัท โดยตัวแทนของบริษัทที่เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย จะมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยที่สำคัญต่อ
กำรดำเนินธุรกิจ อำทิ ด้ำนกำรบริหำรงำน กำรลงทุน เป็นต้น
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภำพ) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2555 มีมติ
กำหนดระเบียบข้อบังคับในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัท ดังนี้
1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
1) ต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท
2) ต้องไม่นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3) ต้องไม่ทำกำรซื้อขำย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูล
ภำยในบริษัท และ/หรือเข้ำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท
อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของ
บริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน
ต่อ สำธำรณชน โดยข้ อ ก ำหนดดั งกล่ ำ วให้ ร วมควำมถึง คู่ สมรสและบุ ต รที่ ยัง ไม่ บรรลุ นิ ติภ ำวะขอ งกรรมกำร
ผู้บริหำร และลูกจ้ำงของบริษัทด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำผิดร้ำยแรง
2. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59
โดยทำงบริษัทได้ประกำศระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทรำบโดยทั่วกัน
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทมีค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษทั ย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บริษัทมีค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษทั ย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ค่ำตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)
สำหรับปี 2559 บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้สอบบัญชี ได้แก่ นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยในรอบปี 2559 โดยมีค่ำธรรมเนียมและกำรเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000
บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
2. ค่ำสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินรำยไตรมำส (สำมไตรมำส) (Non Audit Fee)
คิดเป็นจำนวนเงิน 714,000 บำท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน)
รวมเป็ น จำนวนเงิ น สำหรั บ ค่ ำ ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจำปี 2559 เท่ ำ กั บ 1,984,000 บำท
(หนึ่ ง ล้ ำ นเก้ ำ แสนแปดหมื่ น สี่ พั น บำทถ้ ว น)
ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลข
ทะเบียน 2803 จำกบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งอยู่ในรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่ำง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ / ผู้บริหำร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและ
ศักยภำพในกำรแข่งขัน ควบคู่ไปกับกำรใส่ใจดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ด้วยวิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการ
บริหารและจัดการตามมาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจสูงสุด ” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นรำกฐำนสำคัญที่จะนำไปสู่
กำรเติบ โตอย่ำ งยั่ ง ยืน ของบริ ษั ท ภำยใต้ กรอบกำรด ำเนิ น งำนที่ มุ่ ง เน้น กำรพัฒ นำคุณภำพผลิ ตภั ณฑ์ ควำม
รับผิดชอบ นวัตกรรมใหม่ และกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรอบกลยุทธ์หลักในการดาเนินธุรกิจ

โดยบริษัทได้วำงกลยุทธ์หลักในกำรดำเนินธุรกิจผ่ำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรประเมินผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงรอบด้ำน มุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณภำพ ควำมสมดุล ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 พัฒนาคนเพื่อสร้างคนเก่ง ควบคู่ไปกับคนดี และมีความรับผิดชอบ
บริษัทกำหนดคุณลักษณะพื้นฐำนที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมี พร้อมกำหนดควำมสำมำรถตำมตำแหน่ง
งำนไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนของพนักงำน ตลอดจนกำรบังคับใช้ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งสร้ำงนวัตกรรมผ่ำนเทคโนโลยีและกำร
สร้ำงสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงคนดี คนเก่ง ให้กับบริษัท และสังคม
 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
บริษัทกำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจ สร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืนให้กับผู้ มีส่วนได้เสีย สร้ำงสรรค์ให้
เกิดเป็น
ข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนกำร
กระบวนการด้านต่าง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

การตลาด

การจัดหา
วัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร/
ผลิต)

การจัดส่ ง

การใช้ งาน
สินค้ า

การจัดการ
ของเสีย

 การสร้างสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance)
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำน ถ้ำพนักงำนมีควำมสุขในกำรทำงำน และมีควำมสุขในชีวิต
ส่ว นตัว ควบคู่ กัน ไป จะทำให้เ กิ ดสุ ข ภำวะในชีวิ ต ซึ่ง จะช่ ว ยผลั กดั น ให้ เ กิด ควำมสำเร็ จ ควำมมั่น คง และ
ควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน องค์กร และสังคมร่วมกัน
 การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล ให้ควำมสำคัญต่อผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกระบวนกำร รวมถึงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรผ่ำนเวทีกำร
ประชุม และช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อนำมำปรับปรุง ประยุ กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลกำร
ปฏิบัติ กำรดำเนินธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงโปร่งใส่ สำมำรถตรวจสอบได้ ผ่ำนทำงรำยงำน
ประจำปี เว็บไซต์ และบนเวทีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
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กรอบจริยกรรมในการดาเนินธุรกิจ
•ควำมซื่อสัตย์ทำงธุรกิจ
•กำรรักษำควำมลับ
•กำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
•ผลประโยชน์ทับซ้อน

•ควำมปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
•กำรเตรียมควำมพร้อมใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

จริยธรรม
ทางธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม

• อิสรภำพของแรงงำน
• ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
• เวลำทำงำน
• ควำมเท่ำเทียม
• กำรเลิกจ้ำง
• มนุษยธรรม

• กำรบริหำรจัดกำรของเสีย
• มลพิษทำงน้ำ ทำงอำกำศ

โดยบริษัทได้กำหนดกรอบจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณสำหรับกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำน รวมถึงได้กำหนดนโยบำยแนวทำงกำรดำเนินงำน เพื่อสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนไว้ดังนี้
1. จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ : ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทกำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิพื้นฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น
สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รับและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท
อย่ำงครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลำ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น
กำรเพิ่มทุนหรือลดทุน กำรจัดสรรเงินปันผล กำรแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์
สนธิ เป็นต้น
2. ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 14 วัน โดยจะระบุ
วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออก
เสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบกำรตัดสินค้ำอย่ำงครบถ้วน โดยจะเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน เพื่อเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ
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รำยงำนสำรสนเทศสำคัญที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสำรสนเทศที่
รำยงำน
ตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่ ก ระท ำกำรใด ๆ ที่ มี ลัก ษณะเป็ นกำรจ ำกั ด สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้ น ในกำรเข้ ำ ถึ ง
สำรสนเทศของบริษัท



3.

4.

5.

6.

7.

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้
ถือหุ้น
 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมประเด็นสำคัญต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียดในแต่ละ
วำระได้
เมื่อกำรประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วเสร็จ บริษัท จะเผยแพร่ ผลกำรลงคะแนนเสียงของแต่ละวำระในกำร
ประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้นในวันทำกำรถัดไป และจัดทำรำยงำนกำรประชุมโดยแสดงข้อมูล
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่จัดกำรประชุม เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
บริษัทจะนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวำระ และกำรประกำศผลกำรลงคะแนนเสียง เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้
ด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมเยี่ ยมชมกิจกำร (Company Visit) กำรประชุมนักวิเครำะห์ และเข้ำร่วม
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเหล่ำนี้เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำร
สื่อสำรให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และนักลงทุน เพื่อสำมำรถติดตำมและรับทรำบข้อมูลจำกทำง
บริษัทได้
บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม และสม่ำเสมอ และมีอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยตำมที่บริษัทได้กำหนดไว้

ลูกค้า
บริษัทกำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนิ นธุรกิ จด้ำ นกำรผลิต จำหน่ำยสิ นค้ำ ที่มีควำมปลอดภั ยต่อกำรใช้งำน คำนึ งถึง สุขภำพของ
ผู้ใช้งำน และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ
2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนำสินค้ำที่เพิ่มคุณค่ำในกำรใช้งำนต่อผู้บริโภค
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิด
สิทธิของลูกค้ำ รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหำกบริษัทตรวจพบกำรกระทำควำมผิดในลักษณะดังกล่ำว ผู้กระทำในฐำนะ
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำย
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4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจำกลูกค้ำทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม
5. ยึดหลักกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนกำรแจ้งข้อมูล
ต่อลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ และร่วมกันหำแนวทำงกำรปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย
6. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนจำกลูกค้ำจะ
ได้รับกำรเอำใจใส่และดำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม ผ่ำนช่อง
ทำงกำรติดต่อสื่อสำรทั้งทำงโทรศัพท์ที่หมำยเลข 0-2152-7301-4 โทรสำร 0-2152-7305 หรือ
www.elegathai.com, www.ecf-furniture.com หรือทำง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture
ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถตอบสนองจัดกำรข้อร้องเรียนแก้ไขได้สำเร็จร้อยละ 90 และอยู่
ระหว่ำงกำรจัดหำแนวทำงเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจำกเดิม
7. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำให้แก่
สินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทำงทีมงำนด้ำนกำรตลำดของบริษัทจะมีกำรเข้ำพบและร่วม
ประชุมกับลูกค้ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศตำมตำรำงเวลำที่ได้มีกำรวำงแผนไว้เป็นประจำทุกปี
เพื่อรับฟังปัญหำ อุปสรรคในกำรทำงำนร่วมกันในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ หำแนวทำงกำรปรับปรุง และ
พัฒนำในดีขึ้นกว่ำเดิม นอกจำกนี้ในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมกำรเพื่อลูกค้ำในกลุ่มร้ำนค้ำส่งและ
ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) เข้ำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัทได้พัฒนำรูปแบบสินค้ำขึ้นใหม่เป็น
ประจำทุกปี พร้อมกับจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อเป็นกำรพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทำงกำร
พัฒนำสินค้ำ ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ และหำรือแนวทำงกำรแก้ปัญหำในทำงกำรค้ำระหว่ำงกันเป็น
ประจำทุกปี
คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า
บริษัท กำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญ
2. คัด เลื อ กคู่ ค้ ำ ที่ มี ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมกฎหมำย ปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำนกำรผลิ ต มำตรฐำนควำม
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงกำรค้ำของคู่ค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
4. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำให้แก่
วัตถุดิบและสินค้ำที่ทำงบริษัทมีกำรสั่งซื้ออย่ำงต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทำงทีมงำนด้ำนจัดซื้อของ
บริษัทจะมีกำรเข้ำพบและร่วมประชุมกับคู่ค้ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศตำมตำรำงเวลำที่ได้มกี ำร
วำงแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหำ อุปสรรคในกำรทำงำนร่วมกันในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ เพื่อหำแนว
ทำงกำรปรับปรุง และพัฒนำในดีขึ้นกว่ำเดิม
5. กำรซื้อสินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำจะเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ โดยจะปฏิบัติตำมสัญญำที่ทำ
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยำวกับทั้งสองฝ่ำย
6. ยึดหลักกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนกำรแจ้งข้อมูล
ต่อคู่ค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ และร่วมกันหำแนวทำงกำรปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย
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7. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ
โดยผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ ำงต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้อม
จำกคู่ค้ำ และต้องวำงตัวเป็นกลำงไม่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอำจจะมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ
8. บริษัทได้แจ้งถึงช่องทำงกำร
คู่แข่งขันทางการค้า
บริษัทกำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. กำรปฏิบัติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขันด้วยควำมเป็นธรรม ดำเนินกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส ภำยใต้
กำรค้ำและกำรแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สุจริต เพื่อทำลำยคู่แข่งทำงกำรค้ำ
2. ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวให้ร้ำย
3. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ / ลิขสิทธิ์
4. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม
5. ดำเนินกิจกำรด้วยควำม
เจ้าหนี้
บริษัท กำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินตำมข้อตกลงกำรกู้ยืมที่มีอย่ำงเคร่งครัด
2. กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
3. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหนี้มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ซึ่งแสดงถึงกำร
มีควำมสำมำรถที่จะชำระหนี้ได้ตรงตำมกำหนดเวลำ รวมถึงกำรรักษำไว้ซึ่งอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำกำรกู้ยืมเงินโดยเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด
4. เปิดเผยข้อมูลผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ตรงเวลำ
5. ในกรณีที่มีโอกำสจะเกิดกำรผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เจ้ำหนี้และลูกหนี้ได้
ตกลงไว้ร่วมกัน ทำงลูกหนี้จะรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้รับทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
6. มีกำรจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน และจัดเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อ
รับทรำบนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจและแผนกำรดำเนินงำนในปีต่อไป รวมถึงสร้ำงควำมมั่นใจในกำร
ดำเนินธุรกิจต่อเจ้ำหนี้
พนักงาน
บริษัทกำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยควำม
เป็นธรรม
2. ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน ควบคู่ไปกับกำรมุ่งเน้นกำร
พัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเจริญเติบ โตทำงด้ำน
อำชีพกำรงำนตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติคือ ทำงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือ
พนักงำนท่ำนนั้น หำกพิจำรณำเห็นว่ำ หลักสูตรกำรอบรม หรือทบทวนควำมรู้ใดมีควำมเหมำะสม
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

และมีกำรควำมสนใจที่จะขอสมัครเพื่อเข้ำรับกำรอบรม ก็สำมำรถเสนอเรื่องขึ้นมำต่อฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลได้ โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตร โดยจะพิจำรณำ
จำกควำมรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนที่จะได้รับภำยหลังกำรเข้ำรับกำรอบรมเป็นสำคัญ
จัดทำ Succession Management ด้วยเป้ำหมำยเพื่อกำรรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรที่ดี และพัฒนำบุคลำกร
เหล่ำนั้นให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้
ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำนเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งในกรณีของพนักงำนที่ ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ ในกระบวนกำรผลิ ต บริษัทมีแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยคือ พนักงำนทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้ำปิดปำก ที่ปิดหู (ear plug) และ
รองเท้ำผ้ำใบในขณะปฏิบัติงำนตลอดเวลำ โดยจะพิจำรณำจำกกระบวนกำรทำงำนที่พนักงำนแต่ละ
คนรับผิดชอบในส่วนงำนนั้น ๆ เป็นสำคัญ เช่น หำกปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงำนจะต้อง
สวมที่ปิดหู (ear plug) เป็นต้น
กำรเคำรพซึ่ง สิทธิ มนุษยชน ศักดิ์ ศรี และสิ ทธิขั้ นพื้น ฐำนในกำรทำงำนตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อ
ส่งผ่ำนข้อมูลหรือควำมลับของพนักงำนต่อบุคคลภำยหรือหรือผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติต่อพนักงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทำงเพศ สีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ
อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน
ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัท
จัดให้ มีสวัสดิกำรและสิ ทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่ พนักงำน อำทิ กำรรัก ษำพยำบำล กำรตรวจ
สุขภำพประจำปี กำรทำประกันชีวิตให้กับพนักงำน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในส่วน
ของกำรตรวจสุขภำพของพนักงำนจะมีกำหนดเวลำกำรตรวจตั้งแต่เริ่มเข้ำงำน และระหว่ำงกำร
ทำงำนเป็นประจำในแต่ละปี และในส่วนของแรงงำนต่ำงด้ำว บริษัทได้จัดให้สำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดระยองเข้ำให้ข้อมูลและควำมรู้งำนประกันสังคมแก่แรงงำนต่ำงด้ำว
เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรทำงำน ซึ่ง
ข้อเสนอต่ำง ๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและกำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรทำงำนร่วมกัน
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัท กำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ ค วำมส ำคั ญ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมใกล้ เ คี ย ง รวมถึ ง สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจำกนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยกำรบริจำคเงินเพื่อกำรกุศลอย่ำง
สม่ำเสมอ
2. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่
อำศัยในชุมชนและสังคม
3. กำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมำจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษัท
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4. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
5. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีควำมน่ำอยู่ หรือมี
ระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกเดิม
6. ดำเนิ นธุร กิจให้สอดคล้อ งตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ ำนสิ่ งแวดล้อม โดยคำนึงถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีมำตรกำรบำบัด และ
ฟื้นฟู กำรทดแทน กำรเฝ้ำระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำ ง
ยั่งยืน
8. ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ และอบรมแก่พนักงำนทุกระดับในเรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10. สำหรับแนวทำงปฏิบัติเพื่อควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทเนื่องจำก
วัตถุดิบหลักคือ ไม้ยำงพำรำ และไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิต และวิธีกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัท
โดยที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพำทกับชุมชนในพื้นที่ บริเวณ
ใกล้เคียงกับโรงงำนในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัทแต่อย่ำงใด
2. กำรประกอบธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2542 นโยบำยสำคัญที่บริษัทยึดถือมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนนับตั้งแต่
เริ่มต้นกำรดำเนินธุรกิจคือ กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ซึ่งบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนที่เอำ
ใจใส่ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ฝ่ำย ดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมข้อกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีกำร
ปฏิบัติตำมหลักกำรที่หน่วยงำนที่กำกับดูแลได้กำหนดเอำไว้ นอกจำกนี้ยังได้ปลูกฝัง หลักกำรนี้ให้กับพนักงำนใน
ทุกระดับปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและมีควำมเป็นธรรม ทั้งกำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยกันเอง กำรปฏิบัติ
ต่อลูกค้ำ ผู้บริโภค คู่แข่งทำงกำรค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงกำรรักษำควำมลับ กำรกำหนดนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรเคำรพในหลั กสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำมำรถแบ่งแนวปฏิบัติ ได้
ดังนี้
2.1 กำรส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยเสรี
บริษัท ได้กำหนดขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบกำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ ซึ่งกว่ำร้อยละ 57 เป็นกำรส่งออกสินค้ำไปจำหน่ำยในต่ำงประเทศ ลูกค้ำหลักของบริษัทคือ ลูกค้ำใน
ประเทศญี่ปุ่น และรองลงมำคือกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในกลุ่มร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ ( Modern
Trade) ภำยในประเทศ ซึ่งลูกค้ำแต่ละรำยมีระบบกำรสั่งซื้อสินค้ำ ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ และกำรส่งมอบสินค้ำ
เป็นไปตำมระบบและหลักกำรที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนกำรนำเสนอขำยสินค้ำต่อลูกค้ำที่มีควำม
เป็นธรรม และไม่มีลักษณะกำรผูกขำดเพื่อจำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำเพียงรำยใดรำยหนึ่งแต่อย่ำงใด สำหรับระบบ
และขั้นตอนกำรจัดหำ จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้ำที่จะนำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ทำงหน่วยงำนจัดซื้อจะต้อง
ดำเนินกำรเปรียบเทียบรำคำ คุณภำพ เงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตำมหลักกำรที่กำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อให้คู่ค้ำได้มีโอกำส
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นำเสนอสินค้ำให้กับทำงบริษัทได้พิจำรณำเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้รับประโยชน์จำกกำรยึดมั่นในระบบ
กำรคัดกรอง พิจำรณำและเปรียบเทียบคุณภำพและรำคำจำกคู่ค้ำเสมอมำ
2.2 นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริษัท มีนโยบำยที่ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
ดังนี้
1. ดำเนินกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงรอบคอบ ซื่อสัตย์
เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนกำรที่โปร่ง ใสในกำรอนุมัติเข้ำทำรำยกำร โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และ
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีที่จำเป็นต้องทำรำยกำรเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรำยกำรนั้นเสมือนกำรทำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอกที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญำ
ทั่วไป ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บุค คลที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และต้ อ งไม่ มี ส่ว นในกำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ นอกจำกนี้จ ะต้ องปฏิ บัติ ต ำม
หลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดข้อปฏิบัติเอำไว้
3. ต้องไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ กำรทำให้
บริ ษั ท เสี ย ผลประโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ ประโยชน์ น้ อ ยกว่ ำ ที่ ค วรจะเป็ น หรื อ เป็ น กำรแบ่ ง
ผลประโยชน์จำกบริษัท
4. ห้ำมไม่ให้กระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรของ
บุคคลดังกล่ำว แสวงหำผลประโยชน์ในกิจกำรส่วนตัวกับบริษัท เช่น กระทำกำรใด ๆ เพื่อ
ขำยสินค้ำและบริกำรให้กับบริษัท หำกมีกำรกระทำนั้น ๆ ต้องทำเอกสำรชี้แจงและเปิดเผย
ข้อมูลให้บริษัททรำบในทุกกรณี
6. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ตระหนักถึงกำรเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกถิ่นกำหนด เชื้อชำติ
เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ ฐำนะ ชำติตระกูล กำรศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้มีควำมเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
กำรปฏิบัติงำน พนักงำนในทุกระดับจะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบุคคลในกำรปฏิบัติงำน กำร
มีสถำนที่ทำงำนที่สะอำด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ กำรให้สิทธิเสรีภำพเพื่อสิทธิทำงกำรเมือง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำงกำรเมือง ซึ่งบริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน
หรือกระทำกำรอันเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง นอกจำกนี้บริษัทจะเข้ำดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึน้ ตำมหลักนิติธรรม ไม่มีนโยบำยกำรใช้แรงงำนเด็ก โดยไม่พิจำรณำรับบุคคลที่มี
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อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เข้ำทำงำน กำรพิจำรณำจ่ำยค่ำแรงงำนและค่ำจ้ำงด้วยควำมเป็นธรรม และในทุก ๆ ปี บริษัทจะ
จัดให้มีกิจกรรมประชุมประจำปี ซึ่งวันดังกล่ำวพนักงำนจะได้เข้ำพบและรับทรำบถึงนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในรอบปีนั้น ๆ รวมถึงข้อคิด หลักกำรทำงำน หลักกำรใช้ชีวิตจำกผู้บริหำรบริษัท รวมถึงกำรจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีภำยในองค์กร
ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด
2.4 กำรไม่สนับสนุนให้เกิดกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
เนื่องจำกในทุกๆ ปี บริษัทจะต้องมีกำรออกแบบและพัฒนำสินค้ำ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้ำโดย
เกิดขึ้นเป็นประจำ บริษัทให้หลักกำรต่อฝ่ำยออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Research and development) โดย
ยึดหลักกำรที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่ลอกเลียนหรือนำทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นมำใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญำต โดยบริษัทได้เปิดโอกำสให้แจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่พบเห็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำได้ที่
 จดหมำยส่งถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ หรือ
นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ
สำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150
 E-mail ส่งถึงสำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th
2.5 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท ได้ประกำศเจตนำรมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในแผนงำนส่วนต่อไปที่จะดำเนินกำรคือ กำรนำเสนอร่ำง
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้ำงระบบในกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร นอกจำกนี้ภำยหลังจำก
ที่ร่ำงนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว บริษัทจะดำเนินกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์แนวคิดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทรำบ โดยออกจด
หมำยถึงคู่ค้ำ และลูกค้ำ ของบริษัท ในกำรงดให้ / รับสิ่งตอบแทน ทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ และ
แจ้งถึงกระบวนกำรที่เปิดโอกำสให้คู่ค้ำ และลูกค้ำ ที่ไม่ได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับกำรแก้ไข
รวมถึงจะจัดกำรประชุมและสื่อสำรให้พนักงำนทุกฝ่ำยงำนของบริษัทได้รับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตนี้อย่ำงต่อเนื่อง
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3. นโยบำยด้ำนกำรดำเนินธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัท ได้วำงกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจในรอบปี 2558 – 2559 ที่ผ่ำนมำ
ด้วยกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกธุรกิจหลักด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้
ยำงพำรำ ไปสู่ธุรกิจที่จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มั่นคง ควบคู่กับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเข้ำดำเนินธุรกิจ
ด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงกำรเตรียมวำงแผนเพื่อ
ดำเนินธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop)
4. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริษัท ให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกิดจำกควำมผันผวนใน
ด้ำนเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเป็นอย่ำงมำก ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อควำมต้องกำรกำรบริโภคสินค้ำ
ของบริษัท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Consumer Products ดังนั้นทำงบริษัท จึงต้องตระหนักถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัท ได้วำงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร และ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไว้ ดังนี้
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
การกากับดูแล

• คณะ กรรม กำร
บริษัท

การติดตาม
ตรวจสอบ

• คณะ กร รม กำ ร
บริหำรควำมเสี่ยง
• คณะ กรรม กำ ร
ตรวจสอบ

การดาเนินงาน

• ผู้ บ ริ ห ำ ร ร ะ ดั บ
ฝ่ำยขึ้นไป
• เ ล ข ำ นุ ก ำ ร
คณะ กรรม กำ ร
ควำมเสี่ยง
• ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
ภำยใน

นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ ง
1. บริษัท ดำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนอง
ต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
2. กำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดทำแผนงำนประจำปี
3. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ำ ที่ในกำรรับผิดชอบระบุและประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่
ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
4. ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับกำรดำเนินกำรดังนี้
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4.1 ระบุควำมเสี่ยงอย่ำงทันเวลำ เช่น ประเภท ระดับควำมสำคัญ แนวทำงกำรแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
เป็นต้น
4.2 ประเมินโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
4.3 จัดกำรควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
4.4 ติดตำม ดูแล ประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงของบริษัทได้รับกำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
5. ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมีระดับสูงและสูงมำก
ทั้งหมด ต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษั ท
รับทรำบ
5. ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัท ให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยของพนักงำน และเพื่อป้องกันพนักงำนจำกอุบัติเหตุในทุกระดับ
รวมถึงควำมเจ็บป่วยจำกกำรทำงำน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ซึ่งควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็น
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและพนักงำนในองค์กร เพื่อให้กำรบริหำรได้รับควำมร่วมมือ
และมีประสิทธิภำพ บริษัท จึงได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน โดยมีหน้ำที่ดังนี้
1. วำงแผนกำรด ำเนิ น งำนสำหรั บ กำรขจั ด ควำมเสี่ ย งของสถำนประกอบกิ จ กำรและดู แ ลให้ มี ก ำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำยจำกอุบัติเหตุ อุบั ติภัย และควบคุมควำมเสี่ยงภำยใน
สถำนประกอบกิจกำร
3. จัดทำคู่มือและมำตรฐำนว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรทำงำนไว้ในสถำนประกอบกิจกำรเพื่อให้ลูกจ้ำง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
4. กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับลักษณะควำมเสี่ยงของงำน
เสนอต่อนำยจ้ำง เพื่อจัดให้ลูกจ้ำงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงำน
5. ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสถำนประกอบกิจกำร
เพื่อให้ลูกจ้ำงปลอดจำกเหตุอันจะทำให้เกิดกำรประสบอันตรำยหรือกำรเจ็บป่วยอันเนื่องจำกกำร
ทำงำน รวมทั้งด้ำนกำรควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ำยแรงด้วย
6. จัดอบรมเกี่ยวกับควำมรู้พื้นฐำนและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแก่ลูกจ้ำงที่เข้ำ
ทำงำนใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงำน รวมทั้งลูกจ้ำงซึ่งต้องทำงำนที่มีควำมแตกต่ำงไปจำกงำนเดิมที่เคย
ปฏิบัติอยู่และอำจเกิดอันตรำยด้วย
7. ประสำนกำรดำเนินงำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนประกอบกิจกำร รวมทั้งหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจประเมินระบบควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในภำพรวมของสถำนประกอบกิจกำร
9. รวบรวมผลกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนทุกระดับ และติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนของสถำนประกอบ
กิจกำร พร้อมทั้งรำยงำนให้นำยจ้ำงและคณะกรรมกำรทรำบทุกสำมเดือน
10. ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนอื่นตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำย
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. บริษัท จะปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง และมำตรฐำนเรื่องควำมปลอดภัยอำชีวอ
นำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
2. บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
อย่ำงต่อเนื่อง และจะจัดงบประมำณให้เพียงพอและมีควำมเหมำะสม
3. บริษัท จะส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัยให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและมี
กำรเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
4. บริษัท จะจัดเตรียม จัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ ให้พนักงำนได้ใช้ และสวม
ใส่ป้องกันตำมควำมเหมำะสมต่อลักษณะและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
5. บริษัท จะเอำใจใส่ สำรวจตรวจตรำในเรื่องควำมปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงำนปฏิบัติตำม
ระเบียบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนกำรเอำใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงำนสวมใส่และ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตำมที่บริษัท ได้กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
6. บริษัท จะยกระดับและพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในบริษัท สถำนที่ทำงำน ควำมสะอำดโดยรอบ
บริเวณบริษัท อยู่เสมอ เพื่อให้ มีควำมปลอดภัย มีสภำพแวดล้ อมที่ดีถูกสุ ขลักษณะ อันนำมำซึ่ ง
คุณภำพชีวิตกำรทำงำนและสุขภำพที่ดีโดยทั่วกันของพนักงำน
7. บริษัท ให้ควำมสำคัญต่อกำรให้ควำมร่วมมือของพนักงำนในกำรปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ควำมสำเร็จในกำรป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
8. บริษัท ถือว่ำควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ตลอดจนวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องมีควำมปลอดภัยเป็น
หน้ำที่ของพนักงำน และผู้บังคับบัญชีทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ
9. บริษัท ถือว่ำพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบัติเหตุ และรักษำสิ่งแวดล้ อม บริษัทยินดีรับ
ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ ำ งๆ ของพนั ก งำน โดยจะน ำไปพิ จ ำรณำ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
จุดบกพร่องต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่พนักงำนมำกที่สุด
10. ในกรณีที่พนักงำนได้รับอุบัติเหตุจำกกำรทำงำน บริษัท จะให้กำรเอำใจใส่ดูแลและพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือพนักงำนผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สำมำรถดำรงชีพอยู่ได้ตำมสมควร
โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผู้อานวยการโรงงาน
จป.บริ หาร
หัวหน้ าหน่ วยงาน
ความปลอดภัย

จป.หัวหน้ างาน
ตรวจสอบความ
ปลอดภัย
ในโรงงาน
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ฝ่ ายวิศวกร
ซ่ อมบารุ ง

จป.เทคนิ คขัน้ สูง

ทีมพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ

ทีมฉุ กเฉิ น
จป.วิชาชีพ

ทีม รปภ.
หัวหน้ า รปภ.

รายงานประจาปี 2559
ผลการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสินค้ำและบริกำร รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้มี
กำรปรับกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย ตำมกรอบแนวคิด
ในกำรดำเนินงำนที่มุ่งเน้นคุณภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้


ด้านเศรษฐกิจ และการกากับดูแลกิจการที่ดี (Quality Economy)

บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยได้จัดทำ “นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร” อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในกำรดำเนินธุรกิจ
พร้อมกันนี้คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรสรรหำ” และ “คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน” เพื่อ
ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้องค์กรมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยกำรกำกับดู แล
กิจกำรที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรสื่อสำรบริษัท ได้จัดทำคู่มือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ โดย
แจ้งให้พนักงำนทรำบในวันปฐมนิเทศน์พนักงำนใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร : http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-GovernancePolicy.html
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ : http://www.ecf-furniture.com/page-12174-Code-of-Ethics.html
1. กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริษัท กำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่ง
ในปี 2559 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี 2559 บริษัท ยังคงสำมำรถ
รักษำระดับคะแนนกำรประเมินผลกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับที่ดี
มำก (4 ดำว) 2 ปีต่อเนื่อง โดยมีจำนวนบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Mai รวม 195 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33 ของทั้งหมด
และติดอันดับ Top Quartile 1 ใน 48 บริษัทแรก ที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด
(Market Capitalization) ตั้งแต่ 1,000 – 2,999 ล้ำนบำท
ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจาปี 2559
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
78%

SET100 Index
86%

SET50 Index
88%

บริษัท ECF
84%

นอกจำกนี้ บริษัท ได้จัดให้มีกำรประเมินผลงำนประจำปีของผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรอย่ำงน้อยปีละ
1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหำรได้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่ผ่ำน
มำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสูงสุด ส่งให้คณะกรรมกำรบริษัททุก
ท่ำน ยกเว้นผู้บริหำรสูงสุด เพื่อทำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนประจำปี ซึ่งภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรแต่ละ
ท่ำนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน และ
สรุปผลวิเครำะห์กำรประเมินในรอบปี
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รายงานประจาปี 2559
โดยในปี 2559
เลขำนุกำรบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมกำรทุกท่ำนเมื่อวันที่ 26
ธันวำคม 2559 ซึ่งสรุปหัวข้อกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ คือ (1) ควำมเป็นผู้นำ (2) กำรกำหนดกลยุทธ์ (3) กำร
ปฏิบัติตำมกลยุทธ์ (4) กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบัติทำงกำรเงิน (5) ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร (6)
ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก (7) กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร (8) กำรสืบทอดตำแหน่ง (9) ควำมรู้
ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร (10) คุณลักษณะส่วนตัว
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปีที่ผ่ำนมำบริษัท ได้แจ้งให้พนักงำนทุกฝ่ำยรับทรำบถึงหลักกำรเบื้องต้นของกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นภำยในองค์กรให้ได้ทรำบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทำงและกำรปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นเบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงำน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทำงวินัย หรือกำรร้องทุกข์ ” โดยเน้นที่เรื่อง
ของกำรห้ำมรับ / จ่ำยสินบน จำกลูกค้ำ / คู่ค้ำ ของบริษัท และต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระทำกำรใดๆ ที่ ถือ
ว่ำเป็นกำรทุจริ ต สำหรับ กำรให้ และ/หรือ กำรรั บสิน บนของรัฐ หรื อหน่ วยงำนเอกชนใด ๆ เพื่อ ให้ ได้ม ำซึ่ ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน โดยได้จัดทำนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย สำมำรถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อำจเป็นกำรกระทำควำมผิดผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้ดังนี้
 จดหมำยส่งถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ หรือ
นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ
สำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150
 E-mail ส่งถึงสำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th
ภำยหลั ง จำกที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล กำรกระท ำผิ ด และกำรทุ จ ริ ต แล้ ว บริ ษั ท มี ก ระบวนกำร
ดำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้
1. รวบรวมข้อเท็จจริง พิจำรณำในรำยละเอียดของข้อเท็จจริง
เมื่อได้รับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ แล้วทำงบริษั ทจะดำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับกำรกระทำผิดและทุจริต โดยจะดำเนินกำรจัดตั้งคณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตซึ่งจะพิจำรณำ
จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ผู้บังคับบัญชำ / หัวหน้ำงำนสูงสุดในหน่วยงำนที่ได้รับกำรร้องเรียน และผู้จัดกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นที่พิจำรณำเห็นสมควร โดยทีมคณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจะ
เริ่มดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล หลักฐำนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในรำยละเอียด
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2. หำข้อสรุปมำตรกำรดำเนินกำร
ทำงคณะทำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจะหำข้อสรุปเกี่ยวกับมำตรกำรดำเนินกำร เพื่อ
บรรเทำควำมเสียหำยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไม่ดำเนินกำรลงโทษใด ๆ กับพนักงำนที่ให้ข้อมูลด้วย
เจตนำสุจริต
3. รำยงำนผล
สำนักเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนผลให้พนักงำนทรำบ หำกพนักงำนผู้ร้องเรียนเปิดเผย
ตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญจะต้องรำยงำนต่ อกรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือผู้บริหำรในระดับสูงสุดของ
หน่วยงำนที่ได้รับข้อร้องเรียนนั้นด้วย (ในกรณีที่ผู้บริหำรระดับสูงสุดของหน่วยงำนไม่ได้เข้ำร่วมเป็นคณะทำงำน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริต) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับควำมสำคัญ และควำมร้ำยแรงของเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน
กำรดูแลและปกป้องพนักงำนที่แจ้งข้อร้องเรียน
หำกบุคคลใดในบริษัทมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ หรือลงโทษทำงวินัย ด้วยวิธีกำรที่
ไม่เหมำะสม หรือไม่ยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวเนื่องมำจำกกำรร้องเรียนของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตจำกเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ จะถือว่ำบุคคลนั้นกระทำผิดวินัย และต้อง
รับผิดชดใช้ควำมเสียหำยต่อบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระทำดังกล่ำว หรืออำจมีควำมผิดในทำง
กฎหมำยต่อไปด้วย
ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วพบว่ำ ไม่พบควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต ที่จะจัดเป็นควำมเสี่ยงที่มี
สำระสำคั ญต่ อ กิจ กำร และบริษั ทได้ มีก ำรก ำหนดแนวปฏิ บั ติใ นระบบกำรควบคุ ม ภำยในต่ำ ง ๆ ทั้ งในระบบ
สำรสนเทศ ระบบกำรจัดทำเอกสำรที่มีกำรตรวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนกำรทำงำนเพื่อให้เกิด
กำรกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกัน แล้ว และนอกจำกนี้ยังได้มีกำรติดตำมควำมเสี่ยงที่เคยมีกำรทุจริตหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่มีแนวโน้มของกำรทุจริตและมีกำรประเมินผลแล้ว พบว่ำยังมีกำรดูแลควบคุมภำยในอย่ำง
เพียงพอ และในรอบปีที่ผ่ำนมำ ยังไม่พบว่ำ มีข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมำย รวมทั้งกำรทุจริต
ผิดจรรยำบรรณเกิดขึ้นภำยในองค์กรแต่อย่ำงใด
โดยในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต หรือกำรกระทำผิดจริยธรรม
หรือเกิดกรณีเกี่ย วกับชื่ อเสีย งของบริษัท ในทำงลบ อันเนื่องมำจำกกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษั ท
ผู้บริหำร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรลำออกจำกเหตุผลของกำรไม่มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
หรือระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ตลอดจนไม่มีข้อพิพำททำงด้ำนกฎหมำยทั้งในเรื่องแรงงำน
และกำรดำเนินธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ำยแต่อย่ำงใด
3. กำรดำเนินธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
ในช่วงปี 2559 นับเป็นปีที่บริษัทมีควำมคืบหน้ำกำรเข้ำดำเนินธุรกิจด้ำนโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
เป็นอย่ำงมำก ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทต้องกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกธุรกิจหลักสู่ธุรกิจที่จะสำมำรถสร้ำง
รำยได้อย่ำงมั่นคง รวมถึงช่วยด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงำน ตำมแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืน โดยมีรำยละเอียดในแต่ละด้ำนดังนี้
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รายงานประจาปี 2559
3.1 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Farm Power Plant)
ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
ร้อยละ 51 ผ่ำนบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ง ส์ จำกัด (ECFH) ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน ECFH ที่
สัดส่วนร้อยละ 75 โดย ECF Tornado จัดตั้งขึ้นเพื่อขยำยกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ โดยมีขนำดกำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ที่ 1737
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่
21 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโครงกำรนำร่อง ซึ่งหำกศึกษำควำมเป็นไปได้สำหรับ
กำรลงทุนในโครงกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วผลตอบแทนคุ้มค่ ำต่อกำรลงทุน บริษัทอำจจะพิจำรณำขยำยกำรลงทุน
สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมต่อไป
แต่อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปี 2559 บริษัทได้รับโอกำสเสนอขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ซึ่งสำมำรถสร้ำงผลกำไรจำกกำรขำยโครงกำรให้กับกำรลงทุนในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินกำรจัดทำทำ
สัญญำซื้อขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ณ เมือง Himeiji ไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม
2559 โดยทรัพย์สินที่จำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิจำกภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ คิดเป็นกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงิน
ลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 สำหรับสำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลกำไรที่จะ
ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรดำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี สำหรับระยะเวลำ
ดำเนินโครงกำร 20 ปี
3.2 โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant)
บริษัทได้ดำเนินกำรกำรปรับโครงสร้ำงในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้ำงควำมชัดเจน
ในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 ได้
มติพิจำรณำอนุมัติกำรจัดกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1
แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
โดยมีบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีนโยบำยกำร
ดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ำลงทุนและดำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนทุกประเภท อำทิ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่
16 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ และได้แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เข้ำลงทุนในบริษัท บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุนประกอบกำรผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิ้น 3 รำย ซึ่งแต่ละรำยมีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกัน
ประกอบด้วย กลุ่ม บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) กลุ่มบริษัท ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จำกัด
(มหำชน) และกลุ่มบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ จี จำกัด โดยบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด จะ
เป็นบริษัทร่วมทุนที่ใช้สำหรับกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้
มีมติอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
(“โครงกำร” หรือ “PWGE”) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลยูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดกำลังกำร
ผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท
เป็นผู้เข้ำลงทุน ทั้งนี้คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 นี้
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รายงานประจาปี 2559
3.3 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (PV Solar Rooftop Power Plant)
ในเบื้องต้นบริษัทสำมำรถจัดหำพื้นที่หลังคำสำหรับรองรับกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำได้ประมำณ 10
เมกะวั ต ต์ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั้ ง นี้ ใ นขั้ น ตอนต่ อ ไปบริ ษั ท และ บริ ษั ท กั น กุลเอ็ น จิ เ นี ยริ่ ง จ ำกั ด (มหำชน)
(GUNKUL) ภำยใต้ข้อตกลงบันทึกควำมเข้ำใจที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน (MOU) จะต้องดำเนินกำรยื่นขอรับอนุญำต
เป็นผู้เสนอขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หรือกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) เป็นลำดับต่อไป
ดัง นั้น ขณะนี้ใ นส่ว นของแผนงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ พลังงำนแสงอำทิต ย์บ นหลัง คำจึง อยู่
ระหว่ำงรอควำมชัดเจนจำกภำครัฐบำลในกำรออกประกำศหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกคำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ
อย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป
จำกควำมคื บ หน้ ำ โครงกำรด้ ำ นพลั ง งำนทดแทนตำมที่ ก ล่ ำ วมำทั้ ง หมด บริ ษั ท ได้ ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรเติบโตด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับกิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยกำรปรับโครงสร้ำงรำยได้ในอนำคตจำกเดิมที่
มีธุรกิจหลักคือ กำรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ ในอนำคตหำกกำร
เข้ำร่วมประมูลเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) กับภำครัฐเป็นผลสำเร็จ จะ
ส่งผลให้โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มธุรกิจของบริษัท จะมีรำยได้จำกธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้ำง
ช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ที่มีควำมมั่นคงและลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่
อำจจะมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนำคตลงไปได้
4

กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร

เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัท เป็นไปตำมวิสัยทัศน์องค์กรในควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้ำนธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรและจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล สู่
ควำมพึงพอใจสูงสุด ในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัท ได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
องค์กร ในด้ำนต่ำง ๆ ไว้ดังนี้
4..1 ควำมเสี่ยงด้ำนลูกค้ำรำยใหม่
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกควำมน่ำเชื่อถือของลูกค้ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพื่อป้องกันปัญหำหนี้สูญ หรือหนี้ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บหนี้ได้ ดังนี้
 ลูกค้ำในประเทศ มีกำรจัดทำเอกสำรใบเปิดหน้ำบัญชี และมีกำรตรวจสอบเอกสำรกับ
ข้อมูลของกระทรวงพำณิชย์ พร้อมทั้งพิจำรณำเรื่องกำรให้เครดิตเทอม และกำรชำระเงิน
ตำมควำมเหมำะสมของลูกค้ำ
 ลูกค้ำต่ำงประเทศ มีกำรจัดทำเอกสำรใบเปิดหน้ำบัญชี พร้อมทั้งเงื่อนไขกำรชำระเงินจะ
ผ่ำนธนำคำร โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ Letter of Credit (L/C) และกำรโอนเงิน (T/T)
เท่ำนั้น

4.2 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
117 | ห น้ า ที่

รายงานประจาปี 2559
กำรพิจำรณำจัดทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเงินตรำต่ำงประเทศ (Forward Contract) ในปัจจุบัน
ทำงบริษัทจะพิจำรณำจัดทำสัญญำในปริมำณที่ใกล้เคียงกับรำยได้ ไม่ซื้อมำกจนเกินไป และจะซื้อในช่วงสั้น ๆ
เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจำรณำวงเงินทำสัญญำกับมูลค่ำคำสั่งซื้อที่มีอยู่ เพื่อให้เกิด
ควำมสอดคล้องกัน นอกจำกนี้ฝ่ำยบัญชีกำรเงินจะต้องจัดทำรำยงำน Forward Rate เปรียบเทียบทุกเดือนเพื่อ
รำยงำนผลกำรซื้อหรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ และวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนต่อไป ซึ่งในประเด็นนี้ทำงบริษัทจะ
ให้ควำมสำคัญต่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนให้มำกที่สุด เนื่องจำกในปัจจุบันรำยได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทเกิดจำกกำรส่งออกไปต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ได้กำหนดเป็นนโยบำยที่จะจัดให้มีทีมงำนดูแลเรื่องอัตรำ
แลกเปลี่ยนและพิจำรณำถึงควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน รวมถึงกำรรำยงำนให้ทรำบถึงสำเหตุของควำมผัน
ผวนอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
4.3 ควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัยและกำรปฏิบัติงำน
ในรอบปี 2559 ทำงบริษัทได้พิจำรณำทบทวนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทำประกันในด้ำนต่ำง
ๆ ได้แก่ อำคำรโรงงำน อำคำรสำนักงำน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้ำสำเร็จรูป วัตถุดิบ โชว์รูม และ
ประกั น กำรขนส่ ง เพื่ อ ทบทวนถึ ง มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บั น ของทรั พ ย์ สิน เปรี ย บเที ย บกั บ วงเงิ น ประกั น ภั ย ล่ ำ สุ ด ว่ ำ ยั ง
ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งหมดได้หรือไม่ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดชุดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัย อบรมเรื่องกำรดับเพลิง และกำรจัดทีมดับเพลิง โดยจัดให้มี กำรอบรมและ
ซ้อมดับเพลิงจริงเป็นประจำ รวมถึงสร้ำง checklist เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อป้องกันควำมปลอดภัย
อำทิ ถังเก็บน้ำ ถังดับเพลิง สำยดับเพลิง และอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยอื่น ๆ Safety ภำยในโรงงำนมีป้ำยบ่งชี้
เรื่องควำมปลอดภัย และวิธีกำรป้องกัน สำหรับพนักงำนมีชุดฟอร์มของพนักงำนและกำหนดให้ใส่รองเท้ำผ้ำใบ
อุปกรณ์ Safety รองเท้ำ Safety หมวกคลุมผม ในระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน รวมถึงกำรจัดทำสรุปสถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุด้วย


ด้านสังคม (Quality Society)

บริษัท มีควำมใส่ใจและมีควำมปรำรถนำให้พนักงำนทุกคนมีควำมสุขที่ยั่งยืน เกิดเป็นควำมภำคภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สอง และพร้อมที่จะแบ่งปันควำมสุขสู่
สังคมรอบตัวโดยบริษัทได้ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนและสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน
ด้านความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำนเป็นสำคัญ โดยบริษัท มีเป้ำหมำยที่จะลดจำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุจำก
กำรทำงำนเป็นศูนย์ (Zero Accident)
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ตารางสรุปจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน ประจาปี 2559
ความรุนแรง/ความเสียหาย

จานวนครั้ง

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)
ได้รับบาดเจ็บปานกลาง (หยุดงาน)
ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หยุดงาน)
รวม

5
3
1
9

การรักษา
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ส่งโรงพยาบาล
1
4
1
2
1
2
7

จำกตำรำงสรุปจำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรทำงำนในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ อัตรำควำมถี่ของกำร
บำดเจ็บของพนักงำนอยู่ในระดับที่ลดลง แม้ว่ำจะมีปริมำณงำนและจำนวนแรงงำนรำยวันที่เพิ่มขึ้นจำกเดิมก็ตำม
และในรอบปี 2559 นี้ บริษัทได้จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย รวมทั้งขั้นตอน และวิธีกำร
ทำงำน โดยควบคุมให้ปฏิบัติตำมคู่มือควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งในกรณีของพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ ในกระบวนกำรผลิ ต บริษัทมีแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยคือ พนักงำนทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้ำปิดปำก ที่ปิดหู (ear plug) และรองเท้ำผ้ำใบ
ในขณะปฏิบัติงำนตลอดเวลำ โดยจะพิจำรณำจำกกระบวนกำรทำงำนที่พนักงำนแต่ละคนรั บผิดชอบในส่วนงำน
นั้น ๆ เป็นสำคัญ เช่น หำกปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงำนจะต้องสวมที่ปิดหู (ear plug) เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต
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อบรมการจราจร

ด้านสุขภาพของพนักงาน
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสุขภำพของพนักงำน เพรำะสุขภำพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
พนักงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ออย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพ เช่น
บริกำรตรวจสุขภำพประจำปี บริกำรฉีดวัคซีน เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
บริการให้คาปรึกษาด้านสุขาพ และฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน
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2. กำรจ้ำงงำน กำรพัฒนำและกำรดูแลพนักงำน
บริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญต่อกำรดูแลพนักงำนให้มีควำมกินดีอยู่ดี มีควำมสุข เป็นคนดี พร้อม
ๆ ไปกับกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อสร้ำง “คนเก่ง” และ “คนดี”

ด้านการจ้างงาน
บริษัทให้ควำมสำคัญกับพนักงำนและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และได้ปรับปรุงขั้นตอนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและสังคม ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำ คัดเลือก
และพัฒนำ จนถึงกำรสิ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน ดังนี้
การลาออก
การจ้ างงาน
บริ ษัท เปิ ดช่องทาง
การสมัครงานให้ กบั
บุคลากร และ
ประกาศตาแหน่งว่าง
ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ตา่ ง ๆ

การบริหารงาน
บุคคล
- ระบบการจ่าย
เงินเดือน
- การฝึ กอบรม
- การลา
- การโอนย้ าย
- การประเมินผล

- การโอนย้ าย
ทรัพย์สนิ
- การเคลียร์ เงิน
สารองจ่าย
- การคืนเงินประกัน
- การโอนย้ าย/
ยกเลิกสิทธิ์ในการ
เข้ าถึงระบบของ
บริ ษัท

สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ

สิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานได้รับ

สวัสดิการของพนักงาน
เงินเดือน
ค่ำล่วงเวลำ
วันหยุด
กำรลำหยุด (ลำป่วย , ลำกิจ)
ค่ำรักษำพยำบำล (ประกันสุขภำพ)
กำรตรวจสุขภำพประจำปี
กำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำนที่ประสบอันตรำย หรือ
เจ็บป่วย
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สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
ประจา
สัญญาจ้าง
ทดลองงาน






















รายงานประจาปี 2559
สวัสดิการของพนักงาน
อันเนื่องจำกกำรปฏิบัตงิ ำนให้บริษัท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ยูนิฟอร์มพนักงำน (เฉพำะเสื้อ ปีละ 3 ตัว)
ทุนกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลืองำนฌำปนกิจศพ
ค่ำซื้อของเยี่ยมผู้ปว่ ย
ส่วนลดค่ำสินค้ำรำคำพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงภำยในประเทศ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ

สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
ประจา
สัญญาจ้าง
ทดลองงาน





















ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน
ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนสุข
ภำวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้ำงสมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตส่วนตัวและกำรทำงำนให้บุคลำกรในองค์กร
โดยมีเป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันควำมสุขสู่สังคมภำยนอก โดยกลไกของ Happy Work
Place ประกอบด้วยกล่องแห่งควำมสุข 8 ประกำร ดังนี้
1) Happy Body บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนใส่ใจสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย และรับประทำน
อำหำรที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงำนมีสุขภำพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบำน ส่งผลให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) Happy Brain บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมใฝ่รู้ และพัฒนำตนเองตลอดเวลำจำกแหล่งกำร
เรียนรู้ และโอกำสต่ำงๆ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำฝีมือ ส่งผลให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
และบริษัท ยังจัดหลักสูตรกำรอบรมให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นควำมสำคัญของสถำบันครอบครัว เมื่อพนักงำนมีชีวิตครอบครัวที่
อบอุ่น และมั่นคง จะเป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรักควำมผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภำพ
ที่ดีระหว่ำงครอบครัวของพนักงำนกับองค์กร
4) Happy Heart บริษัทรณรงค์กำรมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นกำรส่งเสริมควำมมีน้ำใจไมตรี
เอื้ออำทรต่อกันในที่ทำงำน เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรักใคร่ปรองดองสำมัคคีกัน เช่น กำร
แบ่งปันสิ่งของ ปลูกฝังให้เกิดเป็นสังคมแห่งกำรให้
5) Happy Money บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนรู้จักกำรเก็บออม กำรบริหำรจัดกำรเงิน ให้ มีเงินเก็บ
รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน เป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยำม
จำเป็น
6) Happy Relax บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักผ่อนคลำยต่อสิ่งต่ำง ๆ เป็นกำรสร้ำงควำม
สนุกสนำน ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ ควำมเครียดจำกกำรทำงำน ช่วยให้พนักงำนมีขวัญและ
กำลังใจที่ดี และทำให้พนักงำนมีโอกำสสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน เช่น กำรรวมกลุ่มรับประทำน
อำหำรร่วมกัน พูดคุย ปรึกษำหำรือกันในบรรยำกำศที่ผ่อนคลำย
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7) Happy Society บริษัทส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งในบริษัท และสังคมรอบด้ำน เป็นกำร
ส่งเสริมควำมรักสำมัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ทำงำน ชุมชนที่พักอำศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้ำง ซึ่ง
หำกสังคมรอบข้ำงดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมมีควำมสุขไปด้วย
8) Happy Soul บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทำงศำสนำ และประเพณีสำคัญต่ำง
ๆ เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วม และมีควำมศรัทธำในศำสนำ ปลูกฝังเรื่องศีลธรรมในกำรดำเนิน
ชีวิต เป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุขสงบทำงจิตใจ
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
โดยบริษัทได้เริ่มวัดระดับควำมสุขของพนักงำนด้วยเครื่องมือ Happinometer และวัดสุขภำวะองค์กร
ก่อนเริ่มโครงกำรเพื่อเป็นข้อมูลสถิติในกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อพัฒนำ
ควำมสุขของคนในองค์กร และปรับปรุงองค์กร โดยผลคะแนนเป็นดังนี้
ดัชนีชี้วัดความสุขของพนักงานปี 2559
มิติความสุข Body Brain Family Heart Money Relax Society Soul
51.7 64.7 49.0
69
46.6
39
54.8
68.7
คะแนน

ภาพรวม (ค่าเฉลีย่ )
55.44

ภาพแสดงคะแนนค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ (ภาพรวมองค์กร)

จำกผลสรุปข้ำงต้น ดัชนีชี้วัดควำมสุขของพนักงำนปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 55.44% อยู่ในระดับ ”มี
ควำมสุข” ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องรีบปรับปรุงคือหัวข้อ Happy Relax Happy Money และ Happy Family จำก
กำรวิเครำะห์ตำมผลคะแนนดังกล่ำว พบว่ำ พนักงำนส่วนใหญ่มีควำมเครียดจำกกำรทำงำน ขำดทักษะในกำรผ่อน
คลำยควำมเครียด ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรเงิน รวมถึงกำรจัดสรรเวลำให้กับครอบครัว
ผลที่ได้จำกกำรวัดครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญในกำรวำงแผนจัดทำโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของพนักงำน และเพื่อตอบโจทย์ได้ตรงกับประเด็นปัญหำ โดยมีเป้ำหมำยยกระดับสุขภำวะองค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีควำมสุข คือ มีระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกมิติที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยในปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะดำเนินกำร
จัดทำโครงกำรเพื่อสนองตอบต่อควำมสุขของพนักงำน เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำที่สุด และเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำน ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
จิตสำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรสร้ำงสุขที่ยั่งยืน รอบด้ำน โดยกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
การพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถในการทางาน (Work Skill)
บริษัทได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะฝีมือให้กับพนักงำน รวมถึงกำหนดชั่วโมงกำรฝึกอบรม ดังนี้
แนวทาง
วิธีการ
รวมจานวนชัว่ โมง (ต่อปี)
กำรพัฒนำในกำรทำงำน กำหนดมำตรฐำนกำรฝึกอบรมทีจ่ ำเป็นของแต่ 1. หน่วยงำนฝ่ำยผลิตภำยใน
(On-the-Job Training) ละตำแหน่งงำน และจัดให้หวั หน้ำแต่ละ
โรงงำน
หน่วยงำนสอนงำนให้กบั พนักงำนในขณะ
(ไม่ต่ำกว่ำ 50 ชั่วโมง)
ปฏิบัติงำนจริง เพื่อให้รับรู้ เข้ำใจวิธีกำรทำงำน 2. หน่วยงำนด้ำนกำรตลำด
ที่ถูกต้อง
(ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง)
3. หน่วยงำนบัญชี – กำรเงิน
กำรอบรมภำยในบริษทั
กำหนดหลักสูตรตำมควำมสำมำรถ โดย
(ไม่ต่ำกว่ำ 30 ชั่วโมง)
(In-house Training)
แบ่งเป็น
4. หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล
 หลักสูตรพื้นฐำนสำหรับพนักงำน
(ไม่ต่ำกว่ำ 20 ชั่วโมง)
 หลักสูตรตำมควำมสำมำรถเฉพำะ
5. หน่วยงำนด้ำนเลขำนุกำรบริษัท
ตำแหน่ง
และนักลงทุนสัมพันธ์
 หลักสูตรตำมควำมสำมำรถในกำรบริหำร
(ไม่ต่ำกว่ำ 30 ชั่วโมง)
จัดกำร
กำรอบรมภำยนอก
(Public Training)

 หลักสูตรอื่นๆ
กำรส่งพนักงำนไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย
สถำบันภำยนอก
ผลการดาเนินการด้านการฝึกอบรมปี 2559

หลักสูตร
กำรอบรมภำยในบริษทั
(In-house Training)
กำรอบรมภำยนอก
(Public Training)
รวม
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94
166
260
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การฝึกอบรมปี 2559

กำรพัฒนำทักษะในกำรใช้ชีวิต (Life Skill)
บริษัท ส่งเสริมกำรสร้ำงสุขภำวะองค์กรด้วยกำรจัดตั้งคณะทำงำนขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ “นักสร้ำงสุข” เพื่อ
ฝึกทักษะของกำรเป็นนักสร้ำงสุของค์กร จำกที่ปรึกษำของสมำคมนักสร้ำงสุขภำวะองค์กร และวิทยำกรหลำย ๆ
ท่ำน จำกองค์กรภำคี เพื่อให้คณะทำงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรขยำยผลสร้ำงนักสร้ำงสุของค์กรเพิ่มขึ้นได้
ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับควำมสุขของทุกคนในองค์กรสู่ควำมสุขที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต โดยทักษะที่ “นักสร้ำงสุข”
จำเป็นต้องมี ได้แก่
1. ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตนเอง และผู้อื่น
2. ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำข้อขัดแย้ง
3. ควำมสำมำรถในกำรนำกิจกรรม สร้ำงบรรยำกำศในที่ทำงำนและคนรอบข้ำง
4. เป็นผู้ฟังที่ดี และสำมำรถสรุปประเด็นได้ถูกต้อง
5. เป็นผู้พูดที่ดี สร้ำงกำลังใจให้กับคนรอบข้ำง
6. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี คิดในแง่บวก
คณะทำงำนนักสร้ำงสุขฯ ได้เริ่มดำเนินกำรขยำยผลจำกสิ่งที่ได้เรียนรู้มำสู่กำรปฏิบัติจริงด้วยโครงกำรต่ำง
ๆ ที่ ต อบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของพนั ก งำน พร้ อ มกั บ กำรตั้ ง กฎ กติ ก ำในกำรอยู่ ร่ ว มกั น อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข
ประกอบด้วย
 ควำมตรงต่อเวลำ
 เคำรพผู้ใหญ่
 มีควำมสุภำพทั้งกริยำ วำจำ มำรยำท
 มีศีลธรรม และควำมรับผิดชอบ
 เคำรพตนเอง และเคำรพผู้อื่น
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การเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

การขยายผลและแบ่งปันความสุขสู่คนในองค์กร
โครงการ “สินเชื่อสบายใจ”
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปลดภำระหนี้ สิ น ให้ กั บ พนั ก งำน โดยกำรลงนำมควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง บริ ษั ท
อี สต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จำกั ด (มหำชน) และ บริ ษั ท จี แคปปิ ต อล จำกั ด (มหำชน) จั ด ทำโครงกำร สิ น เชื่ อ
สบำยใจ กู้ ง่ ำ ย ผ่ อ นสบำย มอบเงื่ อ นไขพิ เ ศษให้ กั บ พนั ก งำนที่ มี อ ำยุ ง ำนกั บ บริ ษั ท ตั้ ง แต่ 3 ปี ขึ้ น ไป เป็ น
กำรให้ สิ น เชื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยลดภำระหนี้ ใ ห้ พ นั ก งำนที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรฯ ทั้ ง ค่ ำ งวดที ่ ผ่ อ นชำระ และอั ต รำ
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ที่ ล ดลง พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วำมรู้ แ ละพั ฒ นำทั ก ษะในกำรบริ ห ำรจั ด กำรเงิ น ให้ กั บ พนั ก งำน โดย
พนั ก งำนที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรฯ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมกติ ก ำของโครงกำรฯ และต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น
ตำมควำมเป็ น จริ ง ซึ่ ง โครงกำรดั ง กล่ ำ วได้ เ ริ่ ม ดำเนิ น กำรในปี 2559
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โครงการ “ECF คนดีมีเงินออม”
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนรู้จักวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน และมีวินัยในกำรใช้จ่ำยเงิน ได้
ตระหนักถึงกำรออม และใช้เงินอย่ำงถูกวิธี ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรดำเนินชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยนช์สูงสุดภำยใต้
แนวคิด “รู้หำ รู้เก็บ รู้ใช้” โดยบริษัท ขอควำมร่วมมือจำกพนักงำนทุกคนสำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรปลูกจิตสำนึกในกำรเป็นผู้ให้ และมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง
ด้วยแนวคิดที่จะช่วยเหลือด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมภำยในชุมชน ซึ่งสร้ำงควำมเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน
รวมถึงเพื่อยกระดับ คุณภำพชี วิต ของประชำชนในชุม ชนให้เกิ ดขึ้ นจำกกำรจ้ำ งแรงงำนในพื้น ที่ กำรเข้ำ ร่ว ม
สนับสนุนกำรบูรณะ ปฏิสังขรณ์ศำสนสถำน กำรให้ควำมสำคัญต่อกำรรักษำ และสร้ำงเสริมสภำพแวดล้อม สภำวะ
ทำงธรรมชำติทั้งด้ำนพื้นที่ป่ำ และชำยทะเลในบริเวณพื้นที่ชุมชน
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ในปี 2559 บริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ดังนี้
กิจกรรม “ECF จิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดให้น้องๆ”
ณ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้พร้อมต่อกำรใช้งำนและเพื่อให้พนักงำนได้เข้ำใจ
แนวควำมคิด “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” โดยกำรลงมือปฏิบัติจริง

กิจกรรม “จิตอาสาทาดีเพื่อสังคม”
ณ วัดมูลจินดาราม ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ร่วมกันทำควำมสะอำดลำนวัดและห้องน้ำในบริเวณวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนบริษัทและ
ประชำชนที่เข้ำมำทำกิจธุระที่วัดมูลจินดำรำมได้ตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษำควำมสะอำด
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กิจกรรม “มอบข้าวสาร”
ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงขวัญ และกำลังใจ แก่พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน

กิจกรรม “ECF รวมใจใส่ใจสังคม”
ณ บ้านเด็กหญิงธัญพร ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ร่วมเลี้ยงอำหำรกลำงวันและบริจำคสิ่งของเครื่องใช้ อำทิ นมกล่อง โลชั่น โคโลญจน์ เสื้อซับใน อุปกรณ์
กำรเรียน แป้ง ยำสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยำสระผม เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงที่โดนทำรุณกรรม เป็นเด็กที่โดนพ่อแม่
ทำร้ำย ไม่มีผู้อุปกำระเลี้ยงดู เป็นกำรร่วมสร้ำงโอกำส และเป็นกำรให้ของขวัญแก่สังคม
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ด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)

บริษัท ให้ควำมสำคัญต่อผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ำจะ
เป็นทำงตรง หรือทำงอ้อม มีกำรควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ทุกขั้นตอน อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำ สิ่งแวดล้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรคัดแยกขยะ กำร
รักษำควำมสะอำดทั้งภำยในบริเวณอำคำร โรงงำน และบริเวณโดยรอบ
ตัวอย่างการแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด

พื ้นที่ภายนอกอาคารฝ่ ายบุคคลเป็ น
ผู้รับผิดชอบ

การใช้ทรัพยากร
บริษัท มีกำรใช้พลังงำนในส่วนของกระบวนกำรผลิต กำรให้บริกำร และสำนักงำน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
คือ
1. พลังงำนไฟฟ้ำ จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำหรับงำนสำนักงำน และกำรผลิตในโรงงำน ที่สำนักงำน
ใหญ่จังหวัดระยอง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำหรับงำนสำนักงำนกำรตลำด ที่สำนักงำนสำขำลำลูก
กำ จังหวัดปทุมธำนี
2. เชื้อเพลิง ได้แก่น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับใช้ในงำนขนส่งสินค้ำและรถประจำสำนักงำนของ
บริษัท
3. น้ำประปำ จำกกำรประปำส่วนภูมิภำค สำหรับงำนสำนักงำน และกำรผลิตในโรงงำน ที่สำนักงำน
ใหญ่จังหวัดระยอง และกำรประปำส่วนภูมิภำคสำหรับงำนสำนักงำนกำรตลำด ที่สำนักงำนสำขำลำ
ลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
โดยบริ ษัท ตระหนั ก ถึง กำรประหยั ดและลดกำรใช้ ทรั พยำกรด้ำ นพลั ง งำน โดยมีน โยบำยกำรควบคุ ม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง และน้ำประปำ อย่ำงใกล้ชิด โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำใช้จ่ำยลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้
บริษัท ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรของเสีย และวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต และกำร
อุปโภคบริโภคของพนักงำน โดยมีวิธีกำรคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทั้งขอควำมร่วมมือร่วมใจของพนักงำนในกำร
คัดแยกขยะแต่ละประเภท สำหรับ กำรดำเนินกำรจั ดกำรของเสียและวั สดุเ หลือ ใช้จ ำกกระบวนกำรต่ ำง ๆ มี
รำยละเอียด ดังนี้
 เศษไม้ และเศษขี้เลื่อย เป็นวัตถุดิบที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตโดยเกิดจำกกำรตัดชิ้นงำนเพื่อให้ได้
รูปทรงตำมที่ต้องกำร ทำงบริษัทจะนำเศษไม้และเศษขี้เลื่อยบำงส่วนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อ
ไอน้ำ (Boiler) เพื่อใช้เป็นพลังงำนหมุนเวียนในกระบวนกำรผลิต และหำกในช่วงไหนที่มีเศษไม้และ
เศษขี้เลื่อยเป็นจำนวนมำก ทำงบริษัทจะจำหน่ำยให้กับบุคคลภำยนอกบำงส่วน
 ฝุ่น เป็นเศษวัสดุที่ได้จำกกำรขัดชิ้นงำนด้วยกระดำษทรำย หรือเครื่องมือขัด ทำงบริษัทจะใช้
เครื่องดูดฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) เศษฝุ่นที่กรองได้จะถูกนำไปรวบรวมเพื่อขำยให้กับ
บุคคลภำยนอกที่รับซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตต่อไป
 ละอองสี เกิดจำกกำรพ่นสีบนชิ้นงำน ทำงบริษัทมีวิธีกำรกำจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดักละอองสีด้วยระบบน้ำหมุนเวียน โดยกำกสี
ที่ได้จำกกำรดักละอองสีได้ถูกกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป
 เศษสี เกิดจำกกระบวนกำรผลิตกระดำษปิดผิวจำกเครื่องจักรพิมพ์ลำยที่จะมีเศษสีหลงเหลือภำยหลัง
พิมพ์งำนเสร็จ ทำงบริษัทจะใช้วิธีกำรฝังกลบภำยในพื้นที่ที่กำหนดภำยในโรงงำนต่อไป
 เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้ำ ที่เหลือจำกกำรผลิต ทำงบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อนำไป
จำหน่ำยให้กับผู้รับซื้อต่อไป
 กำว เป็น วัตถุ ดิบ ที่ใ ช้ในกำรปิ ดผิว กระดำษปิ ดผิ วบนไม้ ปำร์ติ เคิลบอร์ด บริ ษัท ใช้ กำวประเภทที่
สำมำรถละลำยได้ด้วยน้ำ (Water Base) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่ำงไรก็ตำมในปีที่ผ่ำนมำ บริษัท ได้เริ่มดำเนินงำนตำมนโยบำยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR) ที่มีผลอย่ำงยัง่ ยืนทัง้ ต่อสังคมและกิจกำร ซึ่งในปีต่อ ๆ ไป บริษัท จะกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อแสดงต่อถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทีช่ ัดเจนยิ่งขึ้น เดินหน้ำจัดกิจกรรมที่อย่ำงเป็นรูปธรรม
มำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรนำผลจำกนโยบำยและกิจกรรมกำรวิเครำะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำร
พัฒนำและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยใน ทั้งในระดับผู้บริหำรและระดับปฏิบัติกำรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนในทุกระดับชั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่ำน ได้ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในของบริษัท ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในรวม 5 ด้ำน ได้แก่ กำร
ควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) กำรควบคุมกำร
ปฏิบัติงำน (Control Activities) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication) และ
ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยใน
เรื่องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งกำรพิจำรณำอนุมัติกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว จะคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ กำรอนุมัติธุรกรรมดังกล่ำว
จะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่ำวเท่ำนั้น นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในสำหรับหัวข้ออื่นว่ำมีควำมเพียงพอและเหมำะสมแล้ว
สำหรับกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งทำหน้ำที่
สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เ หมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิภำพ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและระบบกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรบริษัท เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทเพื่อเพิ่มกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในกำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำยงำน ซึ่งบริษัทเริ่ มว่ำจ้ำง
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะนำเสนอรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปีเพื่อ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนงำน สำหรับใช้ติดตำมและตรวจสอบควำม
ถูกต้องสมบูรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับแผนงำนและนโยบำยที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 ผู้ตรวจสอบภำยในได้นำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงข้อเสนอแนะและ
กำรด ำเนิ น กำรของบริ ษั ท ต่ อ ข้ อ เสนอแนะที่ มี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อ รั บ ทรำบ ซึ่ ง ทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับทรำบถึงข้อ เสนอแนะในประเด็น ด้ำนระบบควบคุมภำยในบำงประเด็ นที่จ ะต้อ ง
ดำเนินกำรแก้ไข โดยจะบรรจุเข้ำเป็นวำระกำรติดตำมต่อเนื่องในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในครำวต่อไป
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รายการระหว่างกัน
รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2559 มีดังนี้
บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์
(Index Living Mall)
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ลักษณะรายการ

มีกรรมกำรเป็นคู่สมรส
ของนำยอำรักษ์
สุขสวัสด์ ซึ่งดำรง
ตำแหน่งเป็นผู้ถือหุน้
กรรมกำร กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม และ
ผู้บริหำรของบริษัท

ค่า เช่ า และค่ าบริ ก ารโชว์ รูม :บริ ษั ท เช่ ำ
พื้นที่ Index Living Mall เพื่อจำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ไ ม้ย ำงพำรำ ภำยใต้ตรำสิ นค้ ำ
“ELEGA”
เงินประกันการเช่าและบริการโชว์รูม :
บริษัทวำงเงินประกันกำรเช่ำและบริกำรโชว์
รูมให้ไว้กับ Index Living Mall เพื่อเป็น
หลักประกันในกำรเช่ำพื้นที่และกำรบริกำร
ของ Index Living Mall ซึ่งเป็น ไปตำม
เงื่อนไขสัญญำเช่ำและบริกำรพื้นที่
เจ้าหนี้อื่น : เป็นรำยกำรค้ำงจ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรของ Index Living Mall ซึ่งไม่
เข้ำรอบกำรจ่ำยเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ได้ จ่ ำ ยช ำระยอดค้ ำ งดั ง กล่ ำ วกั บ Index
Living Mall เรียบร้อยแล้ว
ขายสินค้า บริษัทจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ปำร์ติ
เคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่ม
มีกำรจำหน่ำยตั้งแต่เดือนกันยำยน ปี 2555

มูลค่าของรายการระหว่าง
กัน (ล้านบาท)
ในรอบปี 2559 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20.71

4.93

1.96

12.97

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
- เพื่อเป็นกำรขยำยตลำดภำยในประเทศ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เป็นที่รู้จักมำกขึ้น บริษัทได้เช่ำพื้นที่ภำยใน Index Living Mall ในทำเลที่มี
ศักยภำพรวม 13 สำขำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เพื่อวำงจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่ผลิตจำกไม้ยำงพำรำและไม้จริง
ภำยใต้ตรำสินค้ำ “ELEGA“
- Index Living Mall ไม่มีนโยบำยให้บุคคลอื่นเช่ำพื้นที่เพื่อจำหน่ำยสินค้ำ
นอกจำกจะเป็นกำรจำหน่ำยสิน ค้ำเพื่อเติมเต็มควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
เท่ำนั้น ซึ่งกำรเช่ำพื้นที่เพื่อจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index Living
Mall ถือเป็นกำรเติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วำงจำหน่ำยใน Index Living Mall
ให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำพื้นที่ให้กับ Index Living
Mall ในรำคำที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ
(Fair and at arm’s length)
- บริษัทขำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่ม
จำหน่ำยตั้งแต่เดือ นกันยำยน 2555 ซึ่งกำหนดรำคำขำยตำมเกณฑ์กำร
พิจำรณำกำหนดรำคำของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุ รกิจ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length basis)

รายงานประจาปี 2559

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลูกหนี้การค้า Index Living Mall มียอดค้ำง
ชำระค่ำสินค้ำกับบริษัท โดยยอดหนี้ดังกล่ำว
ยังไม่ครบกำหนดชำระ

1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์
(Index Living Mall)
(ต่อ)
2. บจก.อินเด็กซ์
อินเตอร์เฟิรน์
(IIF)
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- บริษัทในกลุ่ม INDEX
- มีกรรมกำรเป็นคู่สมรส
ของนำยอำรักษ์ สุข
สวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้ถือหุ้น กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลง
นำม และผู้บริหำรของ
บริษัท

ขายสิ น ค้ า บริ ษั ท จ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระดำษปิดผิวให้กับ IIF โดยเริ่มจำหน่ำย
ตั้งแต่ปี 2553
ลู ก หนี้ ก ารค้ า IIF มี ย อดค้ ำ งช ำระค่ ำ
กระดำษปิดผิวกับบริษัท โดยมีอำยุลูกหนี้อยู่
ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของกำร
ชำระค่ำสินค้ำของ IIF
ซื้ อ วั ตถุ ดิ บ บริ ษั ทซื้ อ กระดำษปิ ด ผิ ว และ
ขอบพีวีซีจำก IFF เพื่อผลิตสิ นค้ ำบำงรุ่น
จำหน่ำยให้กับ Index Living Mall
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า บริ ษั ท มี ย อดค้ ำ งช ำระค่ ำ
กระดำษปิดผิวและขอบพีวีซีให้กับ IFF โดย
ยอดหนี้ดังกล่ำวยังไม่ถึงกำหนดชำระ

มูลค่าของรายการระหว่าง
กัน (ล้านบาท)
ในรอบปี 2559 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3.14

15.06

5.38

0.73

0.19

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวถือเป็น
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของกิจกำร และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- IIF ดำเนินธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำหน่ำยให้กับลูกค้ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่ของประเทศ
โดย IIF เริ่มสั่งซื้อกระดำษปิดผิวจำกกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2553
- กระดำษปิดผิวที่บริษัทจำหน่ำยให้กับ IIF จะมีคุณสมบัติเฉพำะซึ่งแตกต่ำง
จำกมำตรฐำนที่ผู้ซื้อรำยอื่นทั่วไปใช้ในกำรผลิต อำทิ สี ควำมเงำ และควำม
หนำ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรำคำขำยตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำกำหนด
รำคำในเงื่อนไขยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at
arm’s length basis)
- บริษัทสั่งซื้อกระดำษปิดผิ วและขอบพีวีซีจำก IIF เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์บำง
รุ่นจำหน่ำยให้กับ Index Living Mall เนื่องจำกบริษัทไม่สำมำรถผลิตและ
จัดหำวัต ถุดิบดังกล่ำวได้ต ำมคุณสมบัติที่ผู้ซื้อ กำหนดและภำยใต้ต้นทุน ที่
ยอมรับได้
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็น ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวถือเป็น
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของกิจกำร และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

รายงานประจาปี 2559
1.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จ ำรณำรำยกำรระหว่ ำ งกั น ของบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 โดย
ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เป็นไปตำมเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length basis)
2.

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทารายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของ
บริษัทในอนาคต

มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขกำรค้ำปกติหรือ
รำคำตลำด ภำยใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ำยบริหำร
ของบริษัทสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมปกติภำยใต้หลักกำรที่ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติ และให้จัดทำ
รำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส
สำหรั บ ในกรณี ที่ มี ร ำยกำรระหว่ ำ งกั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น รำยกำรทำงกำรค้ ำ ปกติ บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ค วำมเห็ น โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่
มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะพิ จำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญ
อิสระเฉพำะด้ ำนหรื อผู้ ต รวจสอบบัญ ชี เป็ นผู้ ใ ห้ค วำมเห็น เกี่ ยวกับ รำยกำรระหว่ำ งกั นดั ง กล่ ำวต่อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือ
ผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมัติรำยกำรดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
ดัง กล่ ำ วไว้ ใ นแบบแสดงรำยกำรข้ อ มู ลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ข องบริ ษั ท (แบบ 56-2) ตำม
หลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนั้น ๆ
นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ในอนำคตหำกบริษัทมีควำมจำเป็นต้องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถ
อ้ำงอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือรำคำที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้
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บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทั้งควำมจำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจำรณำให้ผู้ประเมินรำคำอิสระ ผู้เชี่ยวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้สอบบัญชีของ
บริ ษั ท เป็ น ผู้ใ ห้ ค วำมเห็น เกี่ ยวกั บ กำรท ำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ดั ง กล่ ำ ว เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ใ นกำร
ประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)
ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น กรรมกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบต่ำง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและ
กรรมกำรจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะต้ อ งเปิ ด เผยรำยกำรดั ง กล่ ำ วซึ่ ง บริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง กำรปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย และตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจำกนี้ บริษัทจะไม่ทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท
3.

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ในการทาธุรกรรม
ระหว่างบริษทั และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนำคตบริษัทและบริษัทย่อยอำจ
มีรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสำมำรถทำธุรกรรมดังกล่ำว
ได้ หำกธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2555 มีมติ
อนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับบุคคล
เกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรในอนำคต
4.

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนำคตถ้ำมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั เกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทั จะจัดให้มีกำรนำเสนอ
รำยกำรดังกล่ำวผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกัน
เป็นไปอย่ำงยุติธรรมและมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษทั จะต้องปฏิบัตหิ น้ำทีใ่ ห้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำ
หรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2559
เรียน

ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) (ECF) ประกอบด้วย กรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดของตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มี ค วำมเป็ น อิ ส ระในกำรปฎิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎบั ต รคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
ประกอบด้วย
1. รศ. ดร. มนตรี
โสคติยำนุรักษ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. รศ. ทรงกลด
จำรุสมบัติ
กรรมกำรตรวจสอบ
สำหรับ รอบปี 2559 ที่ ผ่ำ นมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มี กำรประชุ มรวม 4 ครั้ ง ในทุ กครั้ งกรรมกำร
ตรวจสอบได้เข้ำร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมในทุกครั้งร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้แก่ ผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เข้ำชี้แจงข้อเท็จจริง ผลกำรตรวจสอบบัญชี พร้อมแสดง
หลักฐำนและข้อมูลประกอบกำรนำเสนอในแต่ละไตรมำส และในบำงประเด็นที่สำคัญทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
เชิญผู้บริหำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฎิบัติตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำอนุมัติไว้อย่ำงเคร่งครัด และผลกำรประชุมแต่ละครั้งได้รำยงำนกำรปฏิบัติงำนโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่
เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อฝ่ำยบริหำรให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบ โดยสำมำรถสรุปสำระสำคัญ ได้ดังนี้
- กำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี 2559 ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่ำ รำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำขึ้ นโดยถูกต้องตำมที่ควร ตำม
มำตรฐำนบัญชี และข้อกำหนดทำงกฎหมำย มีกำรเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอย่ำง
เพี ย งพอ รวมถึ ง พิ จ ำรณำกำรวิเ ครำะห์ งบกำรเงิ น ในประเด็ นที่ มี นั ย สำคัญ รำยไตรมำส เพื่ อให้ มั่ น ใจว่ ำ
กระบวนกำรจัด ทำงบกำรเงิ น และกำรเปิ ดเผยข้อ มู ลที่ สำคัญ มี ควำมถูก ต้ อง เชื่อ ถื อได้ และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำง
กำรเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปมีควำมถูกต้องตำมที่ควรเชื่อถือได้ กำร
เลือกใช้นโยบำยบัญชีมีควำมสมเหตุสมผล
- กำรสอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ มีประสิทธิผลและเหมำะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญ และหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในมีควำมเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2559 ซึ่งจะเป็นกำร
เข้ำตรวจสอบและติดตำมข้อแก้ไขตำมที่ได้เสนอแนะไว้ก่อนหน้ำ สำหรับในส่วนของข้อปรับปรุงเพิ่มเติมใน
บำงประเด็นที่ไม่ได้มีนัยสำคัญ ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้กำหนดกรอบเวลำให้ทำงบริษัทดำเนินกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
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- กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท
ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยถูกต้องแล้ว
- กำรสอบทำนรำยกำรที่เ กี่ย วโยงกั น หรื อ รำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นมีควำมสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length) ถูกต้องตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้
เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินโดยครบถ้วนแล้ว
- กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรประเมินระบบกำรควบคุมควำมเสี่ยง
รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหำรระดับสูง ทำงบริษัทจะมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดขึ้นในกำรดำเนินธุรกิจปีละไม่ต่ำกว่ำ 2 ครั้ง ในระดับของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดกำรควบคุมและป้องกันปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ผลกระทบ และเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน
หรือลดทอนควำมเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
อัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ซึ่งได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ นอกจำกนี้ใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ ไม่ปรำกฎควำมเสี่ยงในด้ำนใดที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
- กำรพิ จำรณำคั ด เลือ กผู้ สอบบั ญชี ได้พิ จ ำรณำผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ สอบบั ญ ชีใ นรอบปี ที่ ผ่ำ นมำ โดย
คำนึงถึง ชื่อเสียง ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมสำมำรถในกำรบริกำรสอบทำน ตรวจสอบ และกำรให้คำรับรองงบ
กำรเงิน ซึ่งที่ผ่ำนมำสำมำรถดำเนินกำรได้ทันเวลำอย่ำงสม่ำเสมอ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นชอบ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งให้ นำยพิศิษฐ์ ชีวะเรือง
โรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่ำตอบแทนเบ็ดเสร็จรวมไม่เกินวงเงินที่ขอ
พิจำรณำอนุมัติไว้ ซึ่งในปีนี้ ทำงผู้สอบบัญชีจะมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนใน
ฐำนะผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลำ 2 ปี
- คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป ระเมิน กำรปฏิบ ัต ิง ำนตนเองของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยประเมินภำพรวมเป็นรำยคณะประจำปี 2559
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ปฏิบ ัต ิห น้ำ ที ่ต ำมกฎบัต รคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำ งเพีย งพอและ
ครบถ้วนแล้ว
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน)

(รศ. ดร. มนตรี โสคติยำนุรักษ์)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานประจาปี 2559
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมสำคัญต่อหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งงบกำรเงินและ
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินอย่ำงเพียงพอ และได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมทั้ง
ถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมน่ำ เชื่อถือของงบกำรเงิน กำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีระบบ
กำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติ รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
แต่อย่ำงใด เงื่อนไขทำงกำรค้ำเป็นแบบธุรกิจปกติทั่วไป มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท รวมทั้ง
มีกำรปฏิบั ติต ำมกฎเกณฑ์ และกฎหมำยที่เ กี่ย วข้ อง ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ำยงำนผลกำรปฏิ บัติ งำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเรียบร้อย และได้บันทึกควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปีด้วยแล้ว
คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถให้
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษัท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้แสดงควำมเห็นว่ำ งบ
กำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน

(พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์)
ประธำนกรรมกำรบริษัท

(นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมกำรผู้จัดกำร
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รายงานประจาปี 2559
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(ก) ผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำมำรถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต

งวด 12 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

นำยเมธี รัต นศรีเ มธำ ผู ้ส อบ
บัญ ชีร ับ อนุญ ำต เลขทะเบีย น
3425 จำกบริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์
แอสโซซิเ อท จ ำกัด (อยู่ ใ น
รำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำม
เ ห็ น ช อ บ จ ำ ก ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์)

งวด 12 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

นำ ย พิศ ิษ ฐ์ ชีว ะ เรือ ง โ รจ น์
ผู ้ส อบบัญ ชีร ับ อนุญ ำต เลข
ทะเบียน 2803 จำกบริษัท เอ็ม
อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
(อยู่ในรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ควำมเห็ น ชอบจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์)

งวด 12 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
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การแสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี
งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2557 และผลกำรดำเนิน งำน
รวม และกระแสเงิ น สดรวม ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น
เดียวกัน และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะ
กำรเงิน ของ บริษัท อี สต์โ คสท์เฟอร์นิ เทค จ ำกั ด
(มหำชน) ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2557 และผลกำร
ด ำเนิ น งำนและกระแสเงิ น สดสำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น
เดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ ณ วั น ที่ 31
ธันวำคม 2559 และผลกำรดำเนินงำนรวม และ
กระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร แสดงฐำนะกำรเงิ นของ
บริ ษั ท อี สต์ โคสท์ เฟอร์นิ เทค จำกั ด (มหำชน) ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 และผลกำรด ำเนิ น งำนและกระแสเงิ น สด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

รายงานประจาปี 2559
(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำ
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอืน่
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจำกัดในกำรใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรจำกกำรขำยสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ครบ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนทีค่ รบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

32.02
-

2.59
-

61.10
-

4.06
-

408.67
75.31

17.34
3.19

8.63
146.86
419.99
23.96
631.47

0.70
11.86
33.91
1.93
50.98

8.50
189.19
578.63
24.55
861.96

0.56
12.56
38.42
1.63
57.23

8.09
195.01
756.80
50.00
38.85
1,532.73

0.34
8.27
32.10
2.12
1.65
65.02

30.00
2.00
373.00
183.58
4.42
3.68
10.53
607.20
1,238.67

2.42
0.16
30.11
14.82
0.36
0.30
0.85
49.02
100.00

30.60
60.90
2.00
360.46
160.88
2.95
2.69
23.75
644.24
1,506.20

2.03
4.04
0.13
23.93
10.68
0.20
0.18
1.58
42.77
100.00

30.87
8.00
2.00
351.77
347.60
3.33
3.89
77.09
824.55
2,357.28

1.31
0.34
0.08
14.92
14.75
0.14
0.17
3.27
34.98
100.00

330.98
41.77
135.18
2.10
-

26.72
3.37
10.91
0.17
-

540.24
50.78
180.09
2.04
10.59

35.87
3.37
11.96
0.14
0.70

672.87
60.24
177.83
1.96
0.00

28.54
2.56
7.54
0.08
0.00

10.68

0.86

11.33

0.75

10.83

0.46

66.97
56.89
644.58

5.41
4.59
52.04

63.41
59.63
918.11

4.21
3.96
60.96

85.98
66.52
1,076.23

3.65
2.82
45.66

รายงานประจาปี 2559
(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ
หุ้นกู้ – สุทธิ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำ
กำรเงิน-สุทธิ
กำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับคืนรอตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ออก
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
กำไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย
- ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น1/
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

166.80
17.81

13.47
1.44

114.36
11.20

7.59
0.74

67.17
498.31
3.97

2.85
21.14
0.17

0.22
3.28
6.86
194.97
839.55

0.02
0.26
0.55
15.74
67.78

0.13
3.38
5.37
134.44
1,052.54

0.01
0.22
0.36
8.93
69.88

0.08
5.92
46.50
621.95
1,698.18

0.00
0.25
1.97
26.38
72.04

195.00
130.00
105.48

10.50
8.52

195.00
137.55
113.03

9.13
7.50

195.00
142.21
117.69

6.03
4.99

16.60
187.96
(40.92)
399.12
399.12
1,238.67

1.34
15.17
(3.30)
32.22
32.22
100.00

19.50
245.81
(59.76)
456.14
(2.48)
453.66
1,506.20

1.29
16.32
(3.97)
30.28
(0.16)
30.12
100.00

19.50
294.97
82.34
656.71
2.39
659.10
2,357.28

0.83
12.51
3.49
27.86
0.10
27.96
100.00

หมายเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้ มีรำยละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มูลค่ำเท่ำกับ ติดลบ 40.92 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
1. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ – สุทธิ เท่ำกับ 176.72 ล้ำนบำท
2. ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มูลค่ำเท่ำกับ ติดลบ 59.76 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
1. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ สุทธิ –เท่ำกับ 155.51 ล้ำนบำท
2. ส่วนเกิน ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ำนบำท )
3. ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจำกบริษัทร่วม 2.38 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มูลค่ำเท่ำกับ 82.34 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
1. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ สุทธิ –เท่ำกับ 301.43 ล้ำนบำท
2. ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ติดลบ ล้ำนบำท 217.64
3. ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้ำนบำท
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งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

รายงานประจาปี 2559
(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนรวม

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้จำกกำรขำย – สุทธิ
รำยได้อื่น ๆ
- กำไร (ขำดทุน) ทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัด

งบการเงินรวม
ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
1,209.05 98.46

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
1,334.10 98.22

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
1,370.78 98.27

9.09

0.74

3.29

0.24

0.03

0.02

(7.36)

(0.60)

2.22

0.16

2.42

0.17

18.69
1.38
1,358.30 100.00
(981.74) (72.28)
(134.17) (9.88)
(118.65) (8.74)
(1,234.56) (90.89)
123.74
9.11
38.73 (2.85)
(0.84) (0.06)

21.68
1,394.91
(983.27)
(158.87)
(155.46)
(1,297.60)
97.31
(54.43)
32.83

1.55
100.00
(70.49)
(11.39)
(11.14)
(93.02)
6.98
(3.90)
2.35

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์

-

กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
- อื่น ๆ

รวมรายได้
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่ง กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
ภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยของหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงำนหลังออกจำกงำน

ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจำกบริษัทร่วม
กำไรจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ส่วนที่จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในส่วนแบ่ง
กำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

กำไรสำหรับปี
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17.18
1.40
1,227.96 100.00
(887.25) (72.25)
(108.70) (8.85)
(118.21) (9.63)
(1,114.17) (90.73)
113.79
9.27
(30.95) (2.52)
(12.97)
69.88

(1.06)
5.69

(13.99)
70.17

(1.03)
5.17

(10.71)
65.00

(0.77)
4.66

-

-

-

-

(1.51)

(0.11)

0.00
-

0.00
-

4.66
-

0.34
-

2.95
166.39
(6.49)

0.21
11.93
(0.50)

0.00
69.88

0.00
5.69

4.66
74.83

0.34
5.51

161.34
226.34

11.57
16.23

69.88
69.88

5.69
5.69

75.43
(5.25)
70.17

5.55
(0.39)
5.17

62.44
2.56
65.00

4.48
0.18
4.66

รายงานประจาปี 2559
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นปรับลด

งบการเงินรวม
ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
69.88
0.134
0.114

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

5.69

77.80
(2.97)
74.83
0.144
0.138

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

5.73
(0.22)
5.51

224.94
1.40
226.34
0.112
0.106

16.13
0.10
16.23

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หน่วย : ล้านบาท

สรุปงบกระแสเงินสด
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ปรับปรุงรำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรขำยเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของอำคำรและเครื่องจักร
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์
ส่วนแบ่งขำดทุน (กำไร) จำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ ครำว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้กำรค้ำ
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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งบการเงิน
รวม
ตรวจสอบ
ปี 2557
82.85

งบการเงิน
รวม
ตรวจสอบ
ปี 2558
84.16

69.07
2.13
0.31
(0.06)
8.74
(0.24)
(9.09)
-

69.45
0.44
0.10
0.0007
(5.38)
(0.06)
(3.29)
0.84

71.46
0.29
0.65
0.04
(1.62)
(0.05)
5.46
(0.02)
(32.83)

-

-

(0.25)

(0.27)
30.95

(1.58)
38.73

(9.29)
54.43

10.87
(140.18)
(4.56)
(2.03)

(42.55)
(153.33)
0.88
(13.96)

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

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2559
75.71

รายงานประจาปี 2559

สรุปงบกระแสเงินสด
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีข้อจำกัดในกำรใช้เพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจำกกำรลดทุนและคืนทุนของบริษัทร่วม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจำกกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์
รับเงินปันผลจำกบริษทั ร่วม
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้จำกกำรขำยสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่กยี่ วข้องกันเพิม่ ขึ้น
จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยำวเพิม่ ขึ้น
จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยมื ระยะยำว
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น
ออกหุ้นกู้
ค่ำใช้จ่ำยหุ้นกู้
เงินสดรับจำกค่ำหุ้นเพิ่มทุน / กำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชน

เงินสดรับจำกกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ภำยใต้สัญญำขำยและเช่ำ
กลับคืน
จ่ำยเงินปันผล
จ่ำยดอกเบี้ย
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งบการเงิน
รวม
ตรวจสอบ
ปี 2557

งบการเงิน
รวม
ตรวจสอบ
ปี 2558

(10.90)
0.72
(6.63)
(11.74)
19.93
(30.00)
(28.08)
(1.90)
1.70
0.27
(58.00)
(21.68)

44.91
(0.06)
8.42
(15.57)
12.16
(0.60)
(57.08)
(27.02)
(0.01)
0.002
1.0
(83.71)
209.21

(2.28)
(0.08)
4.23
(15.40)
(100.85)
(0.26)
(8.50)
(75.06)
(50.00)
69.73
(35.23)
(1.97)
1.03
20.95
11.02
(68.29)
132.56

(1.32)
(12.70)
-

9.01
(10.77)
10.50
-

9.46
(12.47)
(10.50)

269.90
(130.01)
9.72

4.10
(60.10)
0.49
15.10
-

38.16
(62.78)
2.01
500.00
(2.63)
9.32
-

(15.60)
(31.69)

(35.88)
(41.03)

(32.24)
(54.18)

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2559

รายงานประจาปี 2559

สรุปงบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

งบการเงิน
รวม
ตรวจสอบ
ปี 2557
66.62
28.55
3.47
32.02

งบการเงิน
รวม
ตรวจสอบ
ปี 2558
100.62
29.08
32.02
61.10

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2559
516.71
347.57
61.10
408.67

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

งบการเงินรวม
ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
0.98
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
0.29
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
0.03
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ)
7.42
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
48.54
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
5.92
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)
60.86
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ)
6.31
ระยะเวลำชำระหนี้ (วัน)
57.06
CASH CYCLE (วัน)
52.34
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรำกำไรขั้นต้น (%)
26.62
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
9.41
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)
17.51
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
5.56
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
18.78
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
6.00
อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ถำวร (%)
38.49
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
1.06
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (เท่ำ)
2.10
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)
2.06
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ)
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งบการเงินรวม
ปี 2558

งบการเงินรวม
ปี 2559

0.94
0.28
0.02
7.46
48.28
5.98
60.18
6.23
57.80
50.66

1.42
0.64
(0.10)
6.78)
53.25
5.06
71.20
5.49
65.52
58.93

26.41
9.28
9.83
5.51
17.55

28.27
7.10
(103.64)
4.66
11.68

5.45
39.34
0.99

3.37
38.32
0.72

2.32
1.72

2.58
0.54

รายงานประจาปี 2559
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
1/
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%)
0.10
0.05
-0.30
51.35
43.08
46.84
1/
หมายเหตุ : อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล = เงินปันผลจ่ำยที่จะต้องจ่ำยตำมนโยบำยของปีนั้น ๆ / กำไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

1. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ ปี 2557 - 2559 บริษัทมีมูลค่ำรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สำหรับช่วง 3 ปีย้อนหลังเท่ำกับ ร้อยละ 6.48 โดย
รำยได้จำกกำรขำยระหว่ำงปี 2557 ถึงปี 2558 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 10.34 ระหว่ำงปี 2558 ถึงปี 2559 มีอัตรำ
กำรเติบโตร้อยละ 2.75
อย่ำงไรก็ตำม ช่วงปี 2559 บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้ำ
เนื่องจำกเป็นปีที่บรรยำกำศกำรค้ำขำยยังคงได้รับผลกระทบทั้งจำกปัจจัยภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่ยังไม่
เอื้ออำนวยต่อภำวะกำรจับจ่ำยใช้สอยของประชำชน ควำมเชื่อมั่นในกำรบริโภคยังคงไม่เพิ่มขึ้นตำมกำรคำดกำรณ์ที่
ควรจะเป็น รวมถึงภำวะกำรส่งออก โดยตัวเลขกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับปี 2559 มีตัวเลขที่ลดลงจำกเดิมร้อย
ละ 4.53 ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทนับว่ำ มีควำมพอใจที่ยังสำมำรถสร้ำงอัตรำกำร
เจริญเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยและรำยได้รวมให้เพิ่มสูงขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้ปัจจัยลบในด้ำนต่ำง ๆ ที่ไม่
เอื้ออำนวยเท่ำที่ควร
โดยภำพรวมของปี 2559 รำยได้หลักของบริษัทที่เกิดจำกกำรส่งออกสินค้ำ คิดเป็นสัดส่วนของรำยได้จำกกำร
ขำยประมำณร้อยละ 57 มีรำยได้ลดลงประมำณร้อยละ 1.43 ซึ่งเป็นผลจำกคำสั่งซื้อของลูกค้ำในต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มลูกค้ำในประเทศแถบตะวันออกกลำงไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้เนื่องจำกปัญหำกำรแข่งขัน
ด้ำนรำคำ แต่อย่ำงไรก็ตำมสำหรับฐำนลูกค้ำหลักในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทมีสัดส่ว นรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำ
จำหน่ำยให้กับลูกค้ำในญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมดยังคงเติบโตได้อย่ำง
ต่อเนื่องกว่ำร้อยละ 3.33 ซึ่งถึงแม้จะเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ แต่ในช่วงปี 2559 บริษัทได้
เริ่มปรับกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยกำรนำเสนอสินค้ำประเภทใหม่ ๆ ให้ลูกค้ำ อำทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เตียง
นอน ซึ่งในช่วงปลำยปี บริษัทเริ่มได้รับกำรตอบรับจำกกลุ่มลูกค้ำโดยเห็นได้จำกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเตียง
เพิ่มขึ้น และคำดว่ำ จะเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญสำหรับปี 2560 นอกจำกกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว บริษัท
ยังคงเน้นกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมำณกำรขำยในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ลูกค้ำ
มีกำรสั่งซื้ออย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบำงผลิตภัณฑ์เนื่องจำกมีกำรค้ำขำยมำอย่ำงยำวนำน จึงเป็นกำรยำกที่จะขอปรับเพิ่มรำคำ
สินค้ำจำกลูกค้ำ ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทมีอัตรำกำรทำกำไรที่เพิ่มขึ้นได้
สำหรับรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศนั้น บริษัทสำมำรถสร้ำงอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำร
ขำยได้อยู่ที่ร้อยละ 8.78 สำหรับช่วงปี 2559 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2558 ที่มีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ
16.87 จำกปัจจัยภำยในประเทศตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทั้งนี้หำกพิจำรณำตำมแต่ละช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย จะพบว่ำ
บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เป็นตรำสินค้ำของบริษัทได้เพิ่มขึ้น ประมำณร้อยละ 8
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้บริษัทจะจำหน่ำยให้กับกลุ่มลูกค้ำประเภทร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ แบรนด์ Leaf จำหน่ำย
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ให้กับโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จำหน่ำยผ่ำนบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จำหน่ำยผ่ำนเมกำโฮม แบรนด์ HASTA
จำหน่ำยผ่ำนไทวัสดุ และแบรนด์ My Fur จำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกดู โฮม เป็นต้น สำหรับรำยได้จำกกำรขำยของโชว์
รูม ELEGA ซึ่งเป็นโชว์รูมที่จำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ปัจจุบันมีจำนวนสำขำทั้งสิ้น 16 สำขำ นั้น ใน
รอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ มีรำยได้ลดลงประมำณร้อยละ 14 ซึ่งคำดว่ำ เป็นปัจจัยจำกควำมเชื่อมั่นในกำรบริโภคของ
ผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยในโชว์รูม ELEGA จะมีระดับรำคำสำหรับกลุ่มลูกค้ำระดับกลำงขึ้นไป และสำหรับ
ช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำนกลุ่มร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย ซึ่งบริษัทใช้ตรำสินค้ำ Costa นั้น ในปี 2559 นับว่ำ
เป็นปีที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยได้เติบโตอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยมีอัตรำกำรเติบโตที่ประมำณร้อยละ 325 ซึ่งเป็น
ผลจำกกำรปรับโครงสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรตลำดและกำรขำย รวมถึงกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน
นับตั้งแต่กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจเสร็จสมบูรณ์เป็นที่ เรียบร้อยตั้งแต่
ช่วงปี 2554 นั้น บริษัทได้ประกอบธุรกิจผ่ำนกำรดำเนินกำรของ 2 นิติบุคคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จำกัด (ก่อนกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน) และ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.95) โดยภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงดังกล่ำวแล้ว บริษัทจะมีลักษณะกำรดำเนินธุรกิจหลัก คือ กำรเป็น
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ กระดำษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในกำร
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ กำรผลิตและจำหน่ำยไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง กำรจัดจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ผ่ำนโชว์รูมสำขำภำยใต้
ตรำสินค้ำ ELEGA 16 แห่ง ซึ่งจะจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทั้งนี้รวมถึงกำรผลิตภำยในประเทศและที่นำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ และ FINNA HOUSE 3 แห่ง ซึ่งจะจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยใช้ลิขสิทธิ์ลำยกำร์ตูนดิสนีย์ ภำยใต้กำร
เป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรใช้ลำยกำร์ตูนเพื่อกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงรำยเดียวในประเทศ
ไทย รวมถึงกำรเป็นผู้ให้บริกำรตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)
ต่อมำในช่วงปี 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
(“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) ในฐำนะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ปัจจุบัน ECFH จะเป็นผู้ดำเนิน
ธุรกิจร้ำนค้ำปลีก Can Do ซึ่งมีกำรดำเนินกำรในรูปแบบร้ำน 100 เยน ซึ่งบริษัทได้ซื้อแฟรนไชส์มำจำกประเทศญี่ปุ่น
โดยจำหน่ำยสินค้ำทั้งร้ำนในรำคำเดียวคือ 60 บำท ปัจจุบันมีสำขำเปิดให้บริกำรรวม 6 แห่ง โดยสำขำแรกตั้งอยู่ที่ฟิว
เจอร์พำร์ครังสิต เปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ ECFH ได้มีช่วงเวลำที่ได้เข้ำดำเนิน
ธุรกิจด้ำนพลังงำนในช่วงสั้น ๆ ระหว่ำงปี 2558 – 2559 โดย ECFG ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน สำหรับ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท ECF Tornado Energy Godo Kaisha ที่มีกำรลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
โดยมีขนำดกำลังกำรผลิตติดตั้งประมำณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho,
Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ได้เริ่มดำเนินกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำ
เชิงพำณิชย์เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2558 ต่อมำบริษัทได้พิจำรณำตัดสินใจขำยทรัพย์สินที่เข้ำลงทุนใน
ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี
2526 เพื่อดำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนด้ำนอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
โดยได้ดำเนินกำรจัดทำทำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 ทรัพย์สินที่จำหน่ำยไปมีรำคำขำยสุทธิ
จำกภำษีที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินประมำณ 82.19 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำคำขำย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เสนอขำยรำยอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 5 รำย คิดเป็นกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมำณร้อยละ 43.94 สำหรั บ
สำเหตุที่ตัดสินใจขำยทรัพย์สินดังกล่ำว เนื่องจำกพิจำรณำจำกผลกำไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทน
จำกกำรดำเนินโครงกำรที่ประมำณร้อยละ 8 ต่อปี สำหรับระยะเวลำดำเนินโครงกำร 20 ปี โดยภำยหลังกำรคืนเงิน
ลงทุนและกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยำยน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado
ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ผ่ำนมำ ดังนั้น
ปัจจุบัน ECFH จึงไม่ได้ดำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนแต่อย่ำงใด
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ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้จำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
รำยได้ของบริษัทสำมำรถแบ่งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยได้ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
รำยได้ของบริษัทแบ่งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ สำมำรถเรียงลำดับสัดส่วนที่สำคัญเมื่อเทียบกับรำยได้จำก
กำรขำยทั้งหมด สำหรับปี 2559 ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 คือ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด มูลค่ำ 963.12 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70
อันดับที่ 2 คือ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ มูลค่ำ 189.22 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14
อันดับที่ 3 คือ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม กลุ่มร้ำนค้ำส่ง และร้ำนค้ำปลีกรำย
ย่อย (Dealer) มูลค่ำ 121.38 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9
อันดับที่ 4 คือ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยกระดำษปิดผิว มูลค่ำ 65.90 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5
อันดับที่ 5 คือ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง มูลค่ำ 15.84 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
สำหรับกำรเปรียบเทียบอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ตำมแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
โดยเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และ ปี 2559 โดยส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรขำยที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่จำหน่ำยผ่ำนช่องทำงโชว์รูม ได้แก่ ELEGA และช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกและร้ำนค้ำส่งรำยย่อยทั่ว
ประเทศเติบโตจำกปีที่แล้วสูงสุด หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมีอัตรำกำร
เติบโตน้อยกว่ำ
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปี 2559 รำยได้ของบริษัทแบ่งแยกตำมประเภทช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย สำมำรถเรียงลำดับสัดส่วนที่
สำคัญเมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ได้ดังนี้
149 | ห น้ า ที่

รายงานประจาปี 2559
อันดับที่ 1 คือ กำรผลิตและจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้อ (Made to order) โดยใช้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ มูลค่ำ
767.53 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60
อันดับที่ 2 คือ กำรผลิตและจำหน่ำยโดยใช้ตรำสินค้ำของบริษัท มูลค่ำ 384.81 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30
อันดับที่ 3 คือ กำรจำหน่ำยผ่ำนโชว์รูม มูลค่ำ 85.37 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7
อันดับที่ 4 คือ กำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) มูลค่ำ 35.71 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจาหน่าย
ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

รำยได้จำกร้ำนค้ำปลีกแคนดู (Can Do)
ในส่วนของกำรดำเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทมีรำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจ ร้ำนค้ำปลีก
รำยย่อยในรูปแบบกำรจำหน่ำยสินค้ำทั้งร้ำนในรำคำเดียว (60 บำท) ในรูปแบบร้ำน 100 เยน ที่เกิดขึ้นในปี 2559
เท่ำกับ 15.31 ล้ำนบำท ซึ่งร้ำน Can Do ได้เริ่มเปิดให้บริกำร เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ
รำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนอำทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จำก ECF Tornado Energy
GK ในรูป แบบของส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ำกับ 32.83 ล้ำนบำท โดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ที่
ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มจำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 1,209.05 ล้ำนบำท และ 1,334.10 ล้ำน
บำท และ 1,370.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นเท่ำกับร้อยละ 10.34 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี
2557 และ ปี 2558 และร้อยละ 2.75 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และปี 2559 ตำมลำดับ
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นอกจำกนี้ยังสำมำรถแบ่งออกเป็นรำยได้จ ำกกำรจำหน่ำ ยภำยในประเทศและต่ำ งประเทศ สำหรับ ช่ วงปี
2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.36 และร้อยละ 56.64 ตำมลำดับ
ซึ่งหำกพิจำรณำในรำยละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์ จะพบว่ำ ในช่วงปี 2559 รำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยสำคัญเกิดจำกบริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ำยผ่ำนกลุ่มร้ ำนค้ำส่ง
และร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Dealer) ซึ่งในรอบปี 2559 นี้ บริษัทได้วำงแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดเพื่อขยำยช่อง
ทำงกำรจัดจำหน่ำยในกลุ่ม Dealer ให้เพิ่มขึ้นจำกเดิม ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ำยผ่ำนช่องทำงของ Dealer โดยส่วนใหญ่
จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งที่บริษัทผลิตเอง นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ หรือจ้ำงโรงงำนภำยนอกผลิตสินค้ำให้กับบริษัท โดยมี
อัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 324.61 จำกรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 35.71 ล้ำนบำท ในปี 2559
เพิ่มขึ้นจำก 8.41 ล้ำนบำท ในปี 2558 รองลงมำคือ อำนิสงส์จำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
ผ่ำนตรำสินค้ำของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98 จำกรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 384.81 ล้ำนบำท ในปี 2559
เพิ่มขึ้นจำก 356.36 ล้ำนบำท ในปี 2558
รำยได้อื่นของบริษัท ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 18.92 ล้ำนบำท 24.20 ล้ำนบำท และ 24.13
ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้อื่นของบริษัทประกอบด้วย กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของตรำ
สำรอนุพันธ์ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน และในส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยเศษวัส ดุ กำไร
(ขำดทุน) จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร ดอกเบี้ยรับ รำยได้ชดเชยส่งออก
ทั้งนี้ส่วนประกอบที่สำคัญของรำยได้อื่น คือ รำยกำรกำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ โดยใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ กำไร 9.09 ล้ำนบำท กำไร 3.29 ล้ำนบำท
และกำไร 0.25 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รองลงมำได้แก่ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ ขำดทุน 7.36 ล้ำนบำท กำไร 2.22 ล้ำนบำท และกำไร 2.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยได้รวม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,227.97 ล้ำนบำท 1,358.30 ล้ำนบำท
และ 1,394.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ำกับ ร้อยละ 6.58 มูลค่ำรำยได้
รวมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตที่สำคัญของรำยได้จำกกำรขำย
รายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส
ระหว่างปี 2558 – ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัทมีรำยได้รวมโดยเปรียบเทียบรำยไตรมำสที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2559 โดย ไตรมำสที่ 1 มีมูลค่ำเท่ำกับ
383.46 ล้ำนบำท ไตรมำสที่ 2 เท่ำกับ 308.33 ล้ำนบำท ไตรมำสที่ 3 เท่ำกับ 316.37 ล้ำนบำท และไตรมำสที่ 4
เท่ำกับ 386.75 ล้ำนบำท ซึ่ ง เป็ น ปกติ ข องธุ ร กิ จ ที่ ร ำยได้ จ ำกกำรขำยจะอยู่ ใ นช่ ว งต่ำสุ ด สำหรั บ ไตรมำสที่ 2 และ
3 โดยจะกลั บ มำเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมำสที่ 4 และ ไตรมำสที่ 1 ที่เป็นปกติของฤดูกำลขำยสินค้ำ
ต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำย
บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็น ร้อยละ 73.38 ร้อยละ
73.59 และร้อยละ 71.73 ตำมลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำต้นทุนขำย เท่ำกับ 887.25 ล้ำนบำท 981.74 ล้ำนบำท และ
983.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หำกพิจำรณำข้อมูลตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 จะเห็นได้ว่ำบริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย
ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุที่สำคัญเกิดจำกบริษัทมีกำรลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (SemiAutomatic Machine) เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพในกระบวนกำรผลิต เฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ป ำร์ ติ เคิ ลบอร์ ด ให้ มำกขึ้น โดย
เครื่ อ งจั ก รบำงส่ ว นเริ่มติดตั้งและใช้งำน และส่งผลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อต้นทุนกำรผลิตนับตั้งแต่ปี 2556 ประกอบกับ
ช่วงปี 2557 บริษัทได้นำเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชำชนทั่วไป (IPO) โดยเงิน
ส่วนใหญ่ที่ได้จำกกำรระดมทุนถูกนำไปใช้ในกำรลงทุนเพื่อเสริมประสิท ธิภำพของเครื่องจักรและกระบวนกำรผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้น ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สำมำรถปรับลดปริมำณพนักงำนที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้ลดลงได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำร
ลงทุนในเครื่องจักรดังกล่ำว ส่งผลต่อต้นทุนขำยที่สำมำรถปรับลดลงได้เมื่อพิจำรณำจำกช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่ำนมำ
สำหรับปี 2559 สำเหตุสำคัญอีกประกำรที่ส่งผลให้มีอัตรำส่วนต้นทุนขำยลดลงนอกเหนือจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน
กระบวนกำรผลิตแล้ว ยั ง เป็ น ปี ที่ บ ริ ษั ท มีนโยบำยควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อสินค้ำในกระบวนกำรผลิต
ส่งผลให้ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสำมำรถปรับลดลงได้จำกเดิม ในขณะที่ แ นวโน้ ม ของรำคำวั ต ถุ ดิ บ สำคั ญ
ที่ ใ ช้ ใ นกำรผ ลิ ต ได้แ ก่ ไม้ป ำติเ คิลบอร์ด และไม้ ยำงพำรำมี รำคำที่มี เสถี ยรภำพไม่มี กำรแกว่ งตัว ขึ้นลงอย่ ำงมี
นัยสำคัญแต่อย่ำงใด
บริษัทมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้รวม ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ
8.85 ร้อยละ 9.88 และร้อยละ 11.39 ตำมลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 108.70 ล้ำนบำท 137.17 ล้ำนบำท และ
158.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
และมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม คิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับ ร้อยละ 9.63 ร้อยละ 8.74 และร้อยละ
11.14 ตำมลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 118.21 ล้ำนบำท 118.65 ล้ำนบำท และ 155.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญสำหรับปี 2559 ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร และต้นทุนทำงกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดของแต่ละรำยกำร ดังนี้
- ส่วนของค่ำใช้จ่ ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกสำเหตุของบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด) ซึ่ง
ดำเนิน ธุร กิจ ร้ำ น แคน ดู มีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย เพิ่มขึ้นจำกเดิม เนื่องจำกต้องกำรกระตุ้น
ยอดขำยให้เติบโตจำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
- ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นจำกสำเหตุของค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในส่วนร้ำน
แคน ดู ส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัท มีกำรปรับเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน และกำร
ทยอยตั้ง ค่ำ ใช้จ่ ำยโบนัส นอกจำกนี้ยั ง เกิ ดจำกค่ ำใช้จ่ ำยสำหรับ กำรเข้ำ ศึ กษำควำมเป็ นไปได้ข อง
โครงกำรลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำนที่เกิดขึน้ ในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชีย่ วชำญในด้ำนต่ำงๆ เข้ำ
มำให้ควำมเห็นต่อกำรเข้ำลงทุนของบริษัท นอกจำกนี้ยังมีรำยกำรที่สำคัญจำกกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
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ของสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น 5.46 ล้ำนบำท ตำมมำตรฐำนบัญชีที่ บริษัท จะต้องทำกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินใหม่ทุก ๆ 5 ปี
สำหรับสัดส่วนต้นทุนทำงกำรเงินต่อรำยได้รวมของบริษัท ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ ร้อยละ 2.52
ร้อยละ 2.85 และร้อยละ 3.90 หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 30.95 ล้ำนบำท 38.73 ล้ำนบำท และ 54.43 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
ทั้งนี้ต้นทุนทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำทั้งหมดเป็นดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินกับ
สถำบันกำรเงิ น โดยบริษัทมี ยอดคงค้ำงวงเงินเบิกเกินบั ญชีและเงินกู้ยื มระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น ณ วันที่ 31
ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 330.98 ล้ำนบำท 540.24 ล้ำนบำท และ 672.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
และมียอดคงค้ำงวงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ
233.77 ล้ำนบำท 177.77 ล้ำนบำท และ 153.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ในช่วงปี 2558 และ ปี 2559 ยอดคงค้ำง
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจำกเดิมมำก เนื่องจำกบริษัทมีกำรกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใช้ในส่วนของสต็อกสินค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกเดิมเพื่อรองรับกำรปรับแผนงำนด้ำนกำรตลำด
ของบริษัท นอกจำกนี้ยังเกิดจำกกำรกู้ยืมเงินของบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจโดยใน
ส่วนของร้ำนค้ำปลีก Can Do เป็นร้ำนค้ำในรูปแบบร้ำน 100 เยน ที่จำหน่ำยสินค้ำรำคำเดียวทั้งร้ำนในรำคำ 60 บำท ที่
เปิดให้บริกำรขณะนี้รวม 6 สำขำ ทำให้บริษัทย่อยมีควำมจำเป็นจะต้องจัดหำวงเงินทุน หมุน เวีย นเพื่อ ใช้ทั้ง ในส่ว น
ของกำรตกแต่ง ร้ำ น กำรสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ ำ เพื่ อ วำงจำหน่ำยภำยในร้ำน รวมถึงเพื่อสต็อกสินค้ำสำหรับใช้ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ นอกจำกนี้ในช่วงปี 2559 บริษัทได้จัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจผ่ำนกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559 มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561
ในส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำรจ่ำยชำระคืนหนี้
ไป และได้ มี ก ำรเจรจำเพื่ อ ขอปรั บ โครงสร้ ำ งมำเป็ น กำรขยำยวงเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น วงเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
อัตรำกำไรขั้นต้น และอัตรำกำไรสุทธิ
บริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้น ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรำยได้จำกกำรขำย
ร้อยละ 26.62 ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 28.27 ตำมลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำกำไรขั้นต้น เท่ำกับ 321.80 ล้ำนบำท
352.36 ล้ำนบำท และ 387.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหำกพิจำรณำโดยเปรี ย บเที ย บ ตั้ ง แต่ ช่ ว งปี
2557 เกิดจำกบริษัทได้ปรับนโยบำยในกระบวนกำรผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ กำรสั่งซื้อเครื่องจักร
กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ดที่มำกขึ้นจำกเดิม
เพื่อจะได้ลดต้นทุนในส่วนของจำนวนพนักงำนในกระบวนกำรผลิต กำรฝึกอบรมพนักงำนเพื่อให้มีทักษะและควำม
ชำนำญในกำรผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบำยกำรควบคุมค่ำใช้จำ่ ยภำยในกระบวนกำรผลิตอย่ำงเคร่งครัด โดย
ผลจำกกำรดำเนินนโยบำยต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวมำ เริ่มเห็นผลอย่ำงชัดเจน และส่งผลต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ
นอกจำกนี้ในช่วงปี 2559 แนวโน้มของรำคำวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกำรผลิต ได้แก่ ไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้
ยำงพำรำมีรำคำที่มีเสถียรภำพไม่มีกำรแกว่งตัวขึ้นลงอย่ำงมีนัยสำคัญแต่อย่ำงใด
เมื่อพิจำรณำอัตรำกำไรสุทธิของบริษัท พบว่ำ บริษัทมีอัตรำกำไรสุทธิสำหรับกำไรสำหรับงวด ในปี 2557 ปี
2558 และปี 2559 เท่ำกับ ร้อยละ 5.66 ร้อยละ 5.17 และร้อยละ 4.66 หรือคิดเป็นมูลค่ำกำไรสุทธิเท่ำกับ 69.88 ล้ำน
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บำท 70.17 ล้ำนบำท และ 65.01 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2559 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่จำนวน 62.44 ล้ำนบำท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจำนวน 2.57 ล้ำนบำท
โดยผลกระทบสำคัญต่อผลประกอบกำรโดยรวมที่ผ่ำนมำของบริษัท สำหรับปัจจัยภำยนอกคือ กำรปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของรำคำไม้ยำงพำรำ รำคำไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ทั้งนี้ในรอบ
ปี 2559 รำคำไม้ค่อนข้ำงมีเสถียรภำพ และไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทแต่อย่ำงใด ปัจจัยต่อมำคือ ปริมำณคำสั่ง
ซื้อจำกลูกค้ำที่เข้ำมำเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตคงที่ต่อหน่วยที่จะเกิดกำรประหยัดต่อขนำด
(Economies of scale) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งในปี 2559 แม้
บริษัทจะสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้ลดลงจำกเดิม แต่ยังประสบปัญหำคำสั่งซื้อที่ยังเข้ำมำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่วำงไว้ ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปบริษัทจะวำงแผนเพื่อรับมือกับปัญหำคำสั่งซื้อ และกำรแข่งขันด้ำนรำคำต่อไป นอกจำกนี้ ใน
ส่วนของกำรปรับเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกำรขำยที่เรียกเก็บจำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดย
ปกติแล้วร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่เหล่ำนี้มักจะปรับรำคำเรียกเก็บเพิ่มขึ้นทุกปีจำกบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องใช้วิธีกำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนภำยใน หรือวิธีกำรนำเสนอสินค้ำใหม่ๆ เพื่อให้สำมำรถปรับรำคำขำยได้เพิ่มขึ้น
สำหรับปัจจัยภำยในคือ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรลงทุนนำเครื่องจักร
กึ่งอัตโนมัติเข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต
ซึ่งในปี 2559 บริษัทยังคงมีสัดส่วนต้นทุนขำยลดลงได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่ทั้ง นี้ใ นส่ว นของค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรขำย และ
ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรบริหำรที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่ำว เกิ ด ขึ้ น จำกนโยบำยกำรส่ ง เสริ ม กำรขำยที่ ต้ อ งกำรกระตุ้ น
ยอดขำยให้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในขณะเดียวกันปี 2559 นับเป็นปีที่บริษัทได้ดำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำหลำยโครงกำร ทำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเข้ำมำให้
ควำมเห็นต่อโครงกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรศึกษำข้อมูลเป็นจำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีรำยกำรที่สำคัญจำก
กำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น 5.46 ล้ำนบำท ตำมมำตรฐำนบัญชีที่บริษัท จะต้องทำกำรประเมิน
รำคำทรัพย์สินใหม่ทุกๆ 5 ปี
อัตรำกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดของบริษัท พบว่ำ บริษัทมีอัตรำกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด ปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 เท่ำกับ ร้อยละ 5.66 ร้อยละ 5.51 และร้อยละ 16.23 หรือคิดเป็นมูลค่ำกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดเท่ำกับ 69.98
ล้ำนบำท 74.83 ล้ำนบำท และ 226.35 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดปี 2559 แบ่งออกเป็น ส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 224.94 ล้ำนบำท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจำนวน 1.40 ล้ำนบำท
สำหรับสำเหตุของกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของกำไรเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นในปี 2559 เกิดจำกช่วงเดือน
ตุลำคมที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินตำมมำตรฐำนบัญชี ที่จะต้องประเมินรำคำทรั พย์สินทุกๆ 5 ปี
ส่งผลให้เกิดรำยกำรกำไรจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้ำนบำท
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ำกับ 631.47 ล้ำน
บำท 861.96 ล้ำนบำท และ 1,532.73 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ
32.01 ล้ำนบำท 61.10 ล้ำนบำท และ 408.67 ล้ำนบำท คิด เป็น สัด ส่ว นต่อ สิน ทรัพ ย์ร วม เท่ำ กับ
ร้อ ยละ 2.59 ร้อยละ 4.06 และร้อยละ 17.37 ตำมลำดับ โดยเงินสดเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญในปี 2559
จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้มูลค่ำ 500 ล้ำนบำท เมื่อช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ
- ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ
เท่ำกับ 155.50 ล้ำนบำท 197.69 ล้ำนบำท และ 203.10 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ
ร้อยละ 12.56 ร้อยละ 13.12 และร้อยละ 8.62 ตำมลำดับ โดยลูก หนี้ก ำรค้ำ ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ตำมรำยได้
จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น
หำกพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้กำรค้ำ พบว่ำโดยภำพรวมบริษัทมีมูลค่ำของลูกหนี้
กำรค้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำย ประกอบกับช่วงปี 2559 ที่บริษัทมี
ยอดขำยจำกกลุ่มร้ำนค้ำ ปลีกและร้ำนค้ำส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยพฤติกรรมของลูกค้ำใน
กลุ่มนี้จะใช้ระยะเวลำกำรเรียกเก็บหนี้ค่อนข้ำงนำน และหำกพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บหนี้ จะพบว่ำ
บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ำกับ 48.54 วัน 48.28 วัน และ 53.25
วัน ตำมลำดั บ อย่ ำงไรก็ตำมบริ ษั ทได้ ต ระหนัก ดี ที่ จะลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเรี ย กเก็ บหนี้ ใ นกลุ่ มลู ก ค้ ำ
Dealer ซึ่ ง ทำงที ม กำรขำยและทีมบัญชีจะมีกำรวำงแผนเพื่อติดตำมเรียกเก็บหนี้อย่ำงใกล้ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิเท่ำกับ 203.10 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
ลูกหนี้กำรค้ำ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8.09 ล้ำนบำท ที่เกิดจำกกำรขำยเฟอร์นิเจอร์ และกระดำษปิดผิว
สำหรับใช้ในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 28.03 ล้ำนบำท คือ บริษัท อิน เด็กซ์
อินเตอร์เฟิร์น จำกัด และ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกรรมกำรเป็นคู่สมรสของ
นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมกำร กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและผู้บริหำรของ
บริษัท และลูกหนี้กำรค้ำ – บริษัทอื่น 195.02 ล้ำนบำท ซึ่งมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำโดยส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ
80.88 อยู่ในกลุ่มลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ปัจจุบันลูกค้ำที่บริษัทพิจำรณำให้เครดิตเทอมทั้งหมด
จะเป็นลูกค้ำ Modern Trade และกลุ่มลูกค้ำ Dealer ภำยในประเทศ ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวไม่มี
ปัญหำเรื่องกำรเรียกเก็บหนี้แต่อย่ำงใด สำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศบริษัทกำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงินเป็น
L/C at sight หรือกำรโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้ำ (Shipment Date)
ข้อมูลอำยุหนี้ที่ค้ำงชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
มูลค่าลูกหนี้การค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

5.08

62.74%

- ไม่เกิน 3 เดือน

3.00

37.10%

- ระหว่ำง 3 - 6 เดือน

0.00

0.00%

ค้ำงชำระ
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- ระหว่ำง 7 - 12 เดือน

0.00

0.00%

- เกินกว่ำ 12 เดือน

0.01

0.16%

รวมลูกหนี้การค้า

8.09

100.00%

157.73

80.88%

- ไม่เกิน 3 เดือน

31.04

15.92%

- ระหว่ำง 3 - 6 เดือน

4.10

2.11%

- ระหว่ำง 7 - 12 เดือน

1.00

0.52%

- เกินกว่ำ 12 เดือน

3.34

1.71%

รวมลูกหนี้การค้า

197.21

101.13%

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-2.20

-1.13%

รวมลูกหนี้การค้า

195.01

100.00%

บริษัทอื่น - สุทธิ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ

บริษัท ได้กำหนดนโยบำยกำรตั้ง ค่ำ เผื ่อ หนี ้สงสัย จะสูญ โดยพิ จ ำรณำ จำ กข้ อ มู ล ทำ งสถิ ติ
เกี่ ย วกับกำรเรียกเก็บหนี้จำกลูกค้ำในอดีต ซึ่งมีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนด
นโยบำยที่จะติดตำมลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภำยในระยะเวลำที่ให้เครดิตเทอมให้ได้ทั้งหมด ดังนี้
ลูกหนี้นับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป

อัตราการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
ร้อยละ 100
(เฉพำะลูกหนี้ที่มขี ้อบ่งชี้ว่ำจะรับเงินไม่ได้)
ร้อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้นำลูกหนี้กำรค้ำจำนวนเงินประมำณ 89.05 ล้ำนบำท ไปขำยลด
แก่สถำบันกำรเงินสองแห่ง ภำยในวงเงินสินเชื่อรวม 195.00 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สถำบันกำรเงินที่ให้กำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกกำรขำยลดลูกหนี้กำรค้ำ (Factoring) ดังกล่ำวมีสิทธิไล่เบี้ย
จำนวนเงินประมำณ 60.24 ล้ำนบำท (ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรรอเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้กำรค้ำที่
ทำงบริษัทได้นำไปขำยลดต่อสถำบันกำรเงิน) โดยได้แสดงเป็นหนี้สินในรำยกำร “เจ้ำหนี้จำกกำรขำยสิทธิ
เรียกร้องลูกหนี้กำรค้ำ” ในกำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขำยลดลูกหนี้ (Factoring) ทำงบริษัท
ไม่จำเป็นต้องจัดหำสินทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในแง่
ของกำรไม่มีภำระในหลักทรัพย์เพื่อใช้ค้ำประกัน และเป็นกำรเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับบริษัทอีก
156 | ห น้ า ที่

รายงานประจาปี 2559
รูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งบริษัทมียอดคงค้ำงเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทำงบริษัทก็
สำมำรถใช้วงเงินสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริมสภำพคล่องในช่วงเวลำดังกล่ำวได้
- สิน ค้ำ คงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ –
สุทธิ เท่ำกับ 419.99 ล้ำนบำท 578.63 ล้ำนบำท และ 756.80 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ำกับ ร้อยละ 33.91 ร้อยละ 38.42 และร้อยละ 32.10 ตำมลำดับ
สิน ค้ำคงเหลือของบริษัท คือ วัต ถุดิบ ที่เ ตรีย มไว้ใ ช้ใ นกำรผลิต สิน ค้ำระหว่ำ งทำ และสิ น ค้ำ
สำเร็จรูป ที่เก็บสต๊อ กไว้เพื่อ จำหน่ำย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้ำ จำกต่ำงประเทศ และที่สั่งซื้อจำก
ภำยในประเทศเพื่อจำหน่ำย นอกจำกนี้ยังรวมถึงส่วนสต็อกสินค้ำของบริษัทย่อย หรือ บริษัท อีซีเอฟ โฮล
ดิ้งส์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริกำรร้ำน Can Do ในรูปแบบร้ำนค้ำจำหน่ำยสินค้ำรำคำเดียวทั้งร้ำน
รวม 6 สำขำ ทำให้ปริมำณสต็อกสินค้ำในส่วนสินค้ำสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจำกเดิมในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ
โดยหำกพิจำรณำจำกอดีตที่ผ่ำนมำจะพบว่ำ มูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นตำมปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อ ง ซึ่ง จำกปริมำณกำรขำยที่ เพิ่มขึ้นดังกล่ำว ทำให้บริษัทจำเป็นต้องวำงแผนกำรสั่งซื้อ
วัตถุดิบ และกำรจัดเก็บสต็อกสินค้ำคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมำณควำมต้องกำร และจะต้องป้องกัน
ปัญ หำกำรขำดแคลนวัต ถุดิบ ที่จ ะใช้ใ นกำรผลิต เพื่อ จัด จำหน่ำ ยให้กับลูก ค้ำ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง ไม้
ยำงพำรำ ซึ่งในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรจัดเก็บสต็อกไม้ยำงพำรำโดยวำงแผนด้ำนปริมำณไว้อย่ำง
เพียงพอ และในบำงช่วงที่ รำคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกไม้ยำงพำรำมีรำคำแพง บริษัทสำมำรถนำสต็อก
สินค้ ำที่ มี อยู่ ไปจั ดจ ำหน่ ำยให้ก ับ บุค คลภำยนอกได้ แต่โ ดยปกติแ ล้ว ไม้ย ำงพำรำแปรรูป ในระดับ
คุณภำพดีจะถูกส่งต่อเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัททั้งหมด โดยไม่มีกำรจำหน่ำย
ให้กับบุคคลภำยนอก ในปัจจุบันบริษัทมีปริมำณคำสั่งจ้ำงผลิตและคำสั่งซื้อสินค้ำเข้ำมำเป็นจำนวน
มำก ดังนั้นไม้ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้งที่ได้จำกกระบวนกำรแปรรูปและอบแห้งของบริษัทกว่ำร้อย
ละ 95 ที ่ บ ริ ษ ั ท ผ ลิ ต ไ ด้ จ ะ ถู ก ส่ ง เข้ำ สู ่ก ระบวนกำรผลิต เฟอร์น ิเ จอร์ข องบริษัท ทั ้ง หมด โดยไม้
ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้งที่เหลือประมำณร้อยละ 5 จะจัดอยู่ในกลุ่มไม้แปรรูปที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ใน
กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจำกคุณภำพไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก และขนำดหน้ำไม้ที่เลื่อยไม่ได้ขนำดตำมที่
กำหนด ไม้แปรรูปจำนวนนี้จะถูกนำไปจำหน่ำยให้กับบุคคลภำยนอก ที่รับซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกำรผลิตเป็นสินค้ำ อำทิ พำเลทสำหรับวำงสินค้ำต่อไป
สำหรับ กำรผลิต และจ ำหน่ำ ยสิน ค้ำ ให้กับ ลูก ค้ำ ต่ำ งประเทศที่ผ ลิต ตำมคำสั่ง ซื้อ (Made to
order) และกลุ่มลูกค้ำ Modern Trade ภำยในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกำรผลิตสินค้ำประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งบริษัทมีเงื่อนไขจะต้องผลิตสินค้ำสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บ สต็อกไว้รอกำร
ส่งมอบ โดยทำงลูกค้ำต่ำงประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมำณกำรส่งมอบสินค้ำสำเร็จรูปที่
บริษัทผลิตไว้รอเป็นครั้งๆ ไป ซึ่ ง ทำงบริ ษั ท จำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ส ต็ อ กสิ น ค้ ำ ไว้ เ พี ย งพอและควบคุ ม
ให้ มี กำรส่งมอบสินค้ำได้ตรงต่อเวลำ สำหรับช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ มูลค่ำสินค้ำคงเหลือของบริษัทโดย
ส่วนใหญ่คือสินค้ำระหว่ำงผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.97 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ – สุทธิ หรือคิด
เป็นมูลค่ำเท่ำกับ 446.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่มีมูลค่ำเท่ำกับ 341.16
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทอยู่ ระหว่ำงกำรผลิตสินค้ำเพื่อรองรับกำรส่งมอบตำมคำสั่งซื้อของกลุ่ม
ลูกค้ำต่ำงประเทศและ Modern Trade รองลงมำคือ กลุ่มสินค้ำสำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.78
ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ – สุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 217.80 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 ที่มีมูลค่ำเท่ำกับ 171.15 ล้ำนบำท
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หำกพิจำรณำระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (คำนวณโดยใช้สินค้ำคงเหลือ – กลุ่มสินค้ำสำเร็จรูป โดย
ไม่รวมสินค้ำระหว่ำงผลิต สินค้ำระหว่ำงทำงและวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต) ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ
ปี 2559 พบว่ำ บริษัท มีร ะยะเวลำขำยสิน ค้ำเฉลี่ย เท่ำ กับ 60.86 วัน 60.18 วัน และ 71.20 วัน
ตำมลำดับ หำกพิจำรณำในภำพรวมจำกระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยตั้งแต่ช่วงปี 2557 จนถึงปัจจุบัน จะ
พบว่ำมีจำนวนวันเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุสำคัญเกิดจำก บริษัทมีปริมำณสต็อกสินค้ำสำเร็จรูป
เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกมูลค่ำ 171.15 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 217.80
ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตำมกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรขำยที่
เพิ ่ม ขึ ้น ประกอบกับ บริษ ัท มีเ งื ่อ นไขในกำรสต็อ กสิน ค้ำ สำเร็จ รูป เพื ่อ รอกำรส่ง มอบให้ก ับ ลูก ค้ำ
Modern Trade ภำยในประเทศ ซึ่งในปี 2559 กลุ่มลูกค้ำประเภท Modern Trade มี อั ต รำกำรเติ บ โต
ของรำยได้ จ ำกกำรขำยเพิ่มขึ้น และกำรปรับแผนกลยุทธ์ขยำยยอดขำยในกลุ่มร้ำนค้ำ Dealer ให้
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บ ริ ษั ท จำเป็ น จะต้ อ งสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ ำ เพื่ อ รองรั บ กำรเติ บ โตของคำสั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้ ำ
ในกลุ่ ม นี้ นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรสต็อกสินค้ำของร้ำนค้ำปลีกแคนดูที่เปิดให้บริกำรรวม 6 สำขำ
ในขณะนี้ด้วย
สำหรับนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำคงเหลือนั้น ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อ
สินค้ำล้ำสมัย ทำงบริษัทได้เริ่มใช้นโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ำ โดยพิจำรณำ
จำกสินค้ำที่มีอำยุเกิน 3 ปีขึ้นไป สภำพสินค้ำและประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในอดีต โดยประมำณค่ำเผื่อ
มูลค่ำสินค้ำล้ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำสินค้ำที่จะได้รับ หำกสินค้ำค้ำงนำนเกินกว่ำ
4 ปีขึ้นไป จะตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำล้ำสมัยร้อยละ 50 ของมูลค่ำสินค้ำที่จะได้รับ นอกจำกนี้ บ ริ ษั ท ยั ง
มี สิ น ค้ ำ ที่ ถู ก จั ด ประเภทอยู่ ใ นคลั ง สิ น ค้ ำ สำเร็ จ รู ป รอพิ จ ำรณำ โดยจะตั้ ง ค่ ำ เผื่ อ สิ น ค้ ำ ล้ ำ สมั ย
ร้ อ ยละ 20 ของมู ล ค่ ำ สิ น ค้ ำ ที่ จ ะได้ รั บ
ตลอดระยะเวลำที่ ผ่ ำ นมำทำงบริษัทได้เน้นดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตรวจสอบและติดตำม
กำรเคลื่อนไหวของสินค้ำคงเหลืออย่ำงต่อเนื่อง หำกเป็นสินค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหวช้ำ หรือเป็นส่วนที่
ตกค้ำ งจำกกำรส่ง มอบ บริษ ัท จะแก้ป ัญ หำโดยกำรจัด ให้ม ีร ำยกำรส่ง เสริม กำรขำย เพื่อ เป็น ช่อ ง
ทำงกำรระบำยสิน ค้ำ โดย ณ วั น ที่ 31 ธัน วำคม 2559 บริษัท ได้ตั้ง ค่ำ เผื่อ มูลค่ำ สิน ค้ำ ล้ำ สมัย และ
เคลื่อนไหวช้ำเป็นจำนวน 5.76 ล้ำนบำท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ำกับ 607.20ล้ำน
บำท 644.24 ล้ำนบำท และ 824.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
- ที่ดิน อำคำร และอุป กรณ์ – สุท ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำที่ดิน
อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ เท่ำกับ 373.00 ล้ำนบำท 360.46 ล้ำนบำท และ 351.77 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 30.11 ร้อยละ 23.93 ร้อยละ 14.92 ตำมลำดับ
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ในปี 2559 บริษัท มีกำรลงทุนในส่วนที่สำคัญคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
เพิ่มขึ้น 22.12 ล้ำนบำท ยำนพำหนะสำหรับใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ 9.15 ล้ำนบำท และเครื่องจักรระหว่ำ ง
ติดตั้ง 1.05 ล้ำนบำท โดยไม่มีกำรลงทุนในส่วนของอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงแต่อย่ำงใด
- ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำ
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน – สุทธิ เท่ำกับ 183.58 ล้ำนบำท 160.88 ล้ำนบำท และ 347.60 ล้ำน
บำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับ ร้อยละ 14.82 ร้อยละ 10.68 และ ร้อยละ 14.75 ตำมลำดับ
ในปี 2554 บริษัทใช้รำคำประเมินซึ่งเป็นวิธีตีรำคำใหม่ในกำรวัดมูลค่ำอำคำร และเครื่องจักรเพื่อ
รับ รู ้ม ูล ค่ำ ยุต ิธ รรมของทรัพ ย์สิน ที ่เ ปลี ่ย นแปลงไปจำกมูล ค่ ำ ตำมบัญ ชีอ ย่ำ งมีน ัย สำคัญ โดยใช้ว ิธี
เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) สำหรับกำรประเมินรำคำเครื่องจักร และใช้วิธีต้นทุน (Cost
Approach) สำหรับกำรประเมิน รำคำอำคำร ซึ่ง ตำมมำตรฐำนบัญ ชีบริษัทจะต้องมีก ำรประเมินรำคำ
อำคำร และเครื่องจักร ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน บริษัทมีกำรประเมิน
รำคำดังกล่ำว และเกิดเป็นกำไรจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้ำนบำท
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์รวม เท่ำกับ 1,238.67 ล้ำนบำท
1,506.20 ล้ำนบำท และ 2,357.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำเหตุสำคัญที่ทำให้รำยกำรสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญสำหรับปี 2559 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินค้ำคงเหลือ และส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สิน
สภำพคล่อง
บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 0.98 เท่ำ 0.94 เท่ำ
และ 1.42 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่อง เกิดจำกรำยกำรสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหำก
พิจำรณำจำกอัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทพบว่ำ ในภำพรวมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมี มูลค่ำสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 631.47 ล้ำนบำท 861.96 ล้ำนบำท และ
1,532.73 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในขณะที่มีมูลค่ำหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559
เท่ำกับ 644.58 ล้ำนบำท 918.11 ล้ำนบำท และ 1,076.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งสำเหตุของกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2558 และ 2559 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดเป็นสำคัญ โดยมีมูลค่ำของรำยกำรดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 32.02 ล้ำน
บำท 61.10 ล้ำนบำท และ 408.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ดังกล่ำว โดยเงิ น สดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ
นอกจำกนี้หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว พบว่ำ บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ
วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 0.29 เท่ำ 0.28 เท่ำ และ 0.64 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งอัตรำส่วนที่
เพิ่มขึ้นดังกล่ำวเกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 เช่นเดียวกันกับกำรเพิ่มขึ้นของ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
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หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำหนี้สินหมุนเวียน เท่ำกับ 644.58 ล้ำนบำท
918.11 ล้ำนบำท และ 1,076.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี
2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 330.98 ล้ำนบำท 540.24 ล้ำนบำท และ 672.87 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อยละ 26.72 ร้อยละ 35.87 และร้อยละ 28.54 ตำมลำดับ โดยเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินถูกนำมำใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นสำคัญ และสำหรับสำเหตุที่ เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญสำหรับปี 2559 เกิดจำกบริษัทมีควำม
จำเป็นต้องใช้วงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกำรสต็อกสินค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกเดิม เพื่อ เตรีย มพร้อ มรองรับ คำ
สั่งซื้อจำกลูกค้ำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดเตรียมสต็อกสินค้ำสำหรับกลุ่ม
ลูกค้ำร้ำน Dealer ที่เติบโตขึ้นแบบก้ำวกระโดด นอกจำกนี้ยังเกิดจำกกำรใช้วงเงินของบริษัทย่อย เพื่อ
เตรียมกำรดำเนินธุรกิจสำหรับ สำขำของร้ำนแคนดูที่ข ยำยเพิ่มจำกเดิม จนปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 6
สำขำ
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 135.18 ล้ำนบำท
180.09 ล้ำนบำท และ 177.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ
ร้อยละ 10.91 ร้อยละ 11.96 และร้อยละ 7.54 ตำมลำดับ ซึ่งบริษัทมีมูลค่ำเจ้ำหนี้ที่เกิดจำกกำรสั่งซื้อ
วัตถุดิบเพื่อเตรียมใช้ในกระบวนกำรผลิตรองรับคำสั่งซื้อในส่วนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผ่ำนมำ
บริษัทมีระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืนหนี้ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 57.06 วัน 57.80 วัน และ
65.52 วัน ตำมลำดับ ซึ่งกำรจ่ำยชำระคืนหนี้เป็นไปตำมนโยบำยกำรเรียกเก็บเงินจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำของ
บริษัท
- เงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี
2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 66.97 ล้ำนบำท 63.41 ล้ำนบำท และ 85.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ ร้ อ ยละ 5.41 ร้ อ ยละ 4.21 และร้ อ ยละ 3.65 ตำมลำดั บ ซึ่ ง เป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของยอดคงค้ำงวงเงินกู้ยืมระยะยำวทั้งหมด โดยบริษัทมียอดคงค้ำงวงเงินกู้ยืมระยะยำวเท่ำกับ
233.77 ล้ำนบำท 177.77 ล้ำนบำท และ 153.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยำวของ
บริษัทมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่ องจำกมีกำรจ่ำยชำระคืนหนี้ นอกจำกนี้ยังได้มีกำรเจรจำ
เพื่อขอปรับโครงสร้ำงมำเป็นกำรขยำยวงเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ำกับ 194.97 ล้ำนบำท
134.44 ล้ำนบำท และ 621.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดในรำยกำรที่สำคัญ ดังนี้
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- หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 498.31 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อยละ 21.14 เกิดจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภำคม มูลค่ำ 500 ล้ำน
บำท หักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรออกหุ้นกู้จำนวน 1.69 ล้ำนบำท
- เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 มีมูลค่ำเท่ำกับ 166.80 ล้ำนบำท
114.36 ล้ำนบำท และ 67.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ ร้อย
ละ 13.47 ร้อยละ 7.59 และร้อยละ 2.85 ตำมลำดับ ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยำวได้ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกกำร
จ่ำยชำระคืนหนี้พร้อมกับปรับโครงสร้ำงวงเงินไปเป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
หนี้สินรวม
ณ วั น ที่ 31 ธั นวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัท มี มู ลค่ ำ หนี้สิน รวม เท่ำ กั บ 839.55 ล้ำ นบำท
1,052.54 ล้ำนบำท และ 1,698.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยกำรที่สำคัญของหนี้สินรวม คือ รำยกำรเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน รองลงมำ
คือรำยกำรหุ้นกู้ เจ้ำหนี้กำรค้ำ และรำยกำรเงินกู้ยืมระยะยำวส่วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีและเงินกู้ยืมระยะยำว
– สุทธิ ตำมลำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 399.12 ล้ำนบำท
453.66 ล้ำนบำท และ 659.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรำยละเอียดในรำยกำรที่สำคัญ ดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 130 ล้ำน
บำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) 137.55 ล้ำนบำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) และ 142.21
ล้ำนบำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่ำกับ 142.21 ล้ำนบำท (จำกทุนจดทะเบียน 195 ล้ำนบำท) โดยแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 568,826,050 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ตำมข้อมูลงบกำรเงินรวมของ
บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.03 ต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือมีไว้เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิมีจำนวน 211,042,396 หน่วย
- ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้น เท่ำกับ
105.48 ล้ำนบำท 113.03 ล้ำนบำท และ 117.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งในช่วงปี 2557 เป็นผลจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นให้กับประชำชนตั้งแต่เดือนมีนำคม 2556 ในรำคำหุ้นละ 1.20 บำท โดยบริษัทได้รับชำระเงินค่ำหุ้น
จำนวนเงินประมำณ 144.00 ล้ำนบำท (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย) และได้บันทึกเป็นทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท
และเป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำนวน 105.48 ล้ำนบำท และสำหรับปี 2558 - 2559 เกิดส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
เพิ่มเติมอีกจำนวน 12.21 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ
- กำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีกำไรสะสม – ที่
ยังไม่ได้จัดสรรเท่ำกับ 187.96 ล้ำนบำท 245.81 ล้ำนบำท และ 294.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีกำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.51 ต่อหนี้สินและส่วนของผู้
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ถือหุ้น โดยในส่วนของกำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 นี้ ส่วนหนึ่งเป็นรำยกำร
ตัดจ่ำยจำกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินในส่วนอำคำร และเครื่องจักร ซึ่งโอนเข้ำกำไรสะสมและไม่
สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได้ อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกวันที่ในงบกำรเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำอนุมัติเพื่อให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.0535
บำท เป็นเงินรวมประมำณ 30.45 ล้ำนบำท แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจำนวนเงิน 0.0154 บำทต่อหุ้น และ 0.0381 บำทต่อหุ้น
ตำมลำดับ และกำหนดวันจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในช่วงปลำยเดือนพฤษภำคม ปี 2560 ต่อไป
กระแสเงินสด สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงำน
บริษัทมีรำยกำรสำคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเกิดจำกมีกำรใช้เงินสดเพื่อสต็อกสินค้ำคงเหลือ
เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วจำนวน 176.58 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยังเกิดจำกรำยกำรสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 57.77 ล้ำน
บำท จำกกำรวำงเงินมัดจำจำนวน 50 ล้ำนบำท เพื่อใช้ประกอบกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรเข้ำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แห่งหนึ่ง รวมถึงเงินทดรองจ่ำยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น 11.92
ล้ำนบำท โดยเงินทดรองจ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกำรเตรียมกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจด้ำนพลังงำน รำยกำรหลักที่เกิดขึ้น
ดังกล่ำว ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับ ติดลบ 100.85 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี
2558 ที่มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 12.16 ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ ติดลบ 68.29 ล้ำนบำท รำยกำรที่สำคัญเกิดจำก ในปี 2559 มีเงิน
สดถูกนำไปใช้ลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 75.06 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรอื่น 50.00 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำย
อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 35.23 ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 516.71 ล้ำนบำท รำยกำรที่สำคัญเกิดจำกกำรได้เงินจำกกำรออก
และเสนอขำยหุ้นกู้จำนวน 500 ล้ำนบำท และรำยกำรเบิกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เพิ่มขึ้น 132.56 ล้ำนบำท เป็นสำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 408.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่มีจำนวนเท่ำกับ 61.10 ล้ำนบำท
หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่ำ ปี 2559 บริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 71.20 วัน ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ำกับ 53.25 วัน และระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ ยเท่ำกับ 65.52 วัน ซึ่งทำให้
162 | ห น้ า ที่

รายงานประจาปี 2559
บริษัทมี Cash Cycle เท่ำกับ 58.93 วัน โดยมีระยะเวลำเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 50.66 วัน โดย
Cash Cycle เท่ำกับ ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยบวกระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย หักด้วยระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนของบริษัทที่ผ่ำนมำ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน เครื่องจักรและ
อุป กรณ์ สำหรั บ ขยำยกำลั ง กำรผลิ ต และเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ ำพในกำรผลิ ต โดยมี ร ำยละเอี ย ดรำยจ่ ำ ยเพื่ อกำรลงทุ น
ดังต่อไปนี้
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพือ่ การลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

25.40

25.71

37.20

ข้อสังเกตจำกผู้สอบบัญชี สำหรับงบกำรเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- ไม่มี -
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
ในช่วงปี 2559 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหลักด้ำนกำรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทำ
จำกไม้ปำติเคิลบอร์ด และไม้ยำงพำรำ และถึงแม้ว่ำในรอบปี 2559 นี้ บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อฐำนะ
กำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนจำกปัญหำภำวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกประเทศ
แต่อย่ำงใด แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังแสวงหำโอกำสกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจ
ประเภทใหม่ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกสภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่ยังคงเน้นกำรแข่งขันทำงด้ำน
รำคำเป็นหลัก ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ มำเลเซีย และเวียดนำม ยังคงจัดเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญของประเทศ
ไทย
ดังนั้น กำรคำดกำรณ์ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรดำเนินงำนของ
บริษัทนั้น บริษัทมองว่ำ กำรจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม คือ บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด เมื่อช่วงเดือนมกรำคม ปี
2560 ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นผู้เข้ำลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทน ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน
เอนเนอร์จี จำกัด (“โครงกำรฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล ณ
อำเภอแว้ง จังหวัดนรำธิวำส ขนำดกำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด
(“SAFE”) ซึ่งเป็นบริ ษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้น
ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำรที่ร้อยละ 33.37) เข้ำซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้ถือหุ้นของโครงกำร (ร้อยละ 99.9999) ทั้งนี้คำดว่ำ
จะสำมำรถดำเนินกำรซื้อขำยได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 ซึ่งหำกโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถ
จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ได้แล้ว จะส่งผลให้บริษัทย่อยสำมำรถรับรู้ผลกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำได้
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เอกสารแนบ
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายงานประจาปี 2559
1. ข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
8 เมษายน 2557
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อายุ
(ปี )
81

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
- วิทยาศาสตร์ ดษุ ฏีบณ
ั ฑิต
ไม่มี
2557 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
(กิตติมศักดิ)์
กรรมการตรวจสอบ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ถือหุ้นไม่
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(บริ ษทั จดทะเบียน)
เปลี่ยนแปลง
ราชมงคลพระนคร
2529
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการด้ าน
เมื่อเทียบ
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ทบ.)
การศึกษา บจก.อีเทค
ระหว่างปี
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
2529 - ปั จจุบนั - นายทหารพิเศษประจากรมทหาร
- วิทยาลัยการทัพบก
ราบที่ 21รักษาพระองค์
- หลักสูตรกฎหมายสาหรับ
2535 - ปั จจุบนั - ประธานที่ปรึกษา
- ผู้จดั จาหน่ายและ
ผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ ง,
บจก.ดาต้ าโปรดักส์ทอปปิ ง้ ฟอร์ ม
ให้ บริ การผลิตภัณฑ์
กระทรวงกลาโหม
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
ด้ านไอที
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2535 – ปั จจุบนั - ประธานมูลนิธิไตรแก้ ว
- ประกาศนียบัตร
(ด้ านการศึกษา) โรงเรี ยนธรรมวาที
Director Accreditation Program
2540 - ปั จจุบนั ราชองครักษ์พิเศษ
(DAP) รุ่ นที่ 10/2004 สมาคม
2547 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษัท
- ผู้ผลิตและให้ บริ การ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
บมจ. ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์เพื่อผลิต
(IOD)
(บริ ษทั จดทะเบียน)
ชิ ้นส่วนพลาสติก
2547 - ปั จจุบนั - นายกสมาคมทหารผ่านศึก
เวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 – ปั จจุบนั - ประธานมูลนิธิไลออนส์ประเทศไทย - สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
และสาธารณกุศล

รายงานประจาปี 2559
ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
25 กันยายน 2555

อายุ
(ปี )
59

-

-

-

2 | ห น้ า ที่

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
ปริ ญญาเอก
ไม่มี
2555 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- ผู้ผลิตและจัด
PhD. (Economics)
กรรมการบริ ษัท
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สั
ด
ส่
ว
นการ
University of Minnesota, U.S.A.
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ถือหุ้นไม่
ปริ ญญาโท
(บริ ษทั จดทะเบียน)
เปลี
ย
่
นแปลง
Master of Arts (Economics)
2556 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษัท
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
เมื่อเทียบ
University of Minnesota, U.S.A.
บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน ้า
ระหว่างปี
ปริ ญญาโท
(บริ ษทั จดทะเบียน)
พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
- ธุรกิจให้ บริ การเป็ น
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
บมจ. สหการประมูล
คนกลางในการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(บริ ษทั จดทะเบียน)
จัดการประมูล
ปริ ญญาตรี
ทรัพย์สิน
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
2557 - ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- ผู้ผลิตรายการ
(เศรษฐศาสตร์ )
ประธานกรรมการบริ ษัท
โทรศัพท์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประกาศนียบัตร
(บริ ษทั จดทะเบียน)
(DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคม
ปั จจุบนั
- กรรมการ
- ผู้ให้ บริ การฝึ กอบรม และ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
บจก. เลิร์นเทค
พัฒนาสื่อการสอนแบบ
(IOD)
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
ครบวงจร (e-Learning
Total Solution)
ปั จจุบนั
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- ผู้จดั จาหน่ายโลหะมี
บจก. เอสพีซี พรี เชียส เมททอล
ค่าครบวงจร
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
2558 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- ผู้ผลิตและจัด
กรรมการอิสระ
จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย)
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)

รายงานประจาปี 2559
ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
25 กันยายน 2555
(ต่อ)

3 | ห น้ า ที่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2558 – ปั จจุบนั - กรรมการตรวจสอบ /
- พัฒนา
กรรมการอิสระ
อสังหาริ มทรัพย์
บมจ.บ้ านสวยกรุ๊ ป (สุราษฎร์ ธานี)
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
ผู้อานวยการ
2558 - ปั จจุบนั
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA)
2556 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยพายัพ
2559 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.สตรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
2559 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
(1994)
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
- ประธานกรรมการ
ปั จจุบนั
บจก.พีซีเอ็น
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)

รายงานประจาปี 2559
ลาดับ
3.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
25 กันยายน 2555

4 | ห น้ า ที่

อายุ
(ปี )
53

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
- ปริ ญญาโท
ไม่มี
2555 - ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
กรรมการตรวจสอบ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
คณะวนศาสตร์
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 - ปั จจุบนั - ผู้อานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศทาง
เมื่อเทียบ
- ปริ ญญาตรี
วิชาการด้ านยางพารา
ระหว่างปี
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
- ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุน
คณะวนศาสตร์
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย (iTAP) สานักงานพัฒนา
- ประกาศนียบัตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคม
แห่งชาติ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรม
(IOD)
เครื่ องเรื อนไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ ยางพารา
และไม่มีการดารงตาแหน่งใน
กิ จการอื ่นทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นบริ ษัท
จดทะเบียน

รายงานประจาปี 2559
ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

4.

นายชาลี สุขสวัสดิ์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
12 มีนาคม 2556

อายุ
(ปี )
49

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
- ปริ ญญาตรี
บุตรของ
14.0624% 2542 – ปั จจุบนั - รองประธานกรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
นายวัลลภ กับนาง
14.0627%
กรรมการบริ หาร
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
วราภรณ์
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- ประกาศนียบัตร
และพี่ชายของ
และบุตรที่ยงั 2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนใน
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
นายอารักษ์ /
ไม่บรรลุนิติ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
บริ ษัทอื่น
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย นางสาวทิพวรรณ
ภาวะ)
ปั จจุบนั
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
(IOD)
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ด้ านพลังงาน
สัดส่วนการ
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ถือหุ้นไม่
บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี เอนเนอร์ จี
โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
เปลี่ยนแปลง
โฮลดิ ้งส์
มวล
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

5.

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
12 มีนาคม 2556

5 | ห น้ า ที่

75

- ประถมชันปี
้ ที่ 4
คูส่ มรสของ
โรงเรี ยนวัดห้ วยสาริ กา
นางวราภรณ์ และ
- ประกาศนียบัตร
บิดาของ
(DAP) รุ่ น ที่ 96/2012 สมาคม
นายชาลี /
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นายอารักษ์ /
(IOD)
นางสาวทิพวรรณ

14.0697% 2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
16.5294%
ประธานกรรมการบริ หาร
(รวมคูส่ มรส)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
สัดส่วนการ
- กรรมการ
ถือหุ้นไม่
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
เปลี่ยนแปลง
- กรรมการ
เมื่อเทียบ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ระหว่างปี

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
- การเข้ าลงทุนใน
บริ ษัทอื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน

รายงานประจาปี 2559
ลาดับ
6.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
-ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด (รักษาการ)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
8 เมษายน 2557

6 | ห น้ า ที่

อายุ
(ปี )
46

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
- ปริ ญญาโท
บุตรของ
14.5387%
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
นายวัลลภ กับนาง
14.6916%
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วราภรณ์
- ปริ ญญาตรี
และน้ องชายของ (รวมคูส่ มรส)
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
นายชาลี /
สัดส่วนการ
เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัย พี่ชายของนางสาว
ถือหุ้นไม่
รามคาแหง
ทิพวรรณ
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
- ประกาศนียบัตร
ระหว่างปี
 (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที่ 16
 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้
ชานวญการประจาตัวสมาชิก
รัฐสภา รุ่ นที่ 6 สถาบัน
พระปกเกล้ า
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
วิทยาการพลังงาน สถาบัน
วิทยาการพลังงาน (วพน.)
 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน”
สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ /
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด
(รักษาการ)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
ปั จจุบนั
- กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
- กรรมการ
บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี เอนเนอร์ จี
โฮลดิ ้งส์
2555 – ปั จจุบนั
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่ อง
เรื อนไทย
2550 – ปั จจุบนั - คณะกรรมการ
Council of Asia Furniture
Associations (CAFA)

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

- การเข้ าลงทุนใน
บริ ษัทอื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล

รายงานประจาปี 2559
ลาดับ
7.

8.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- รองกรรมการผู้จดั การ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
8 เมษายน 2557

43

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
น.ส.บัก๊ ลัง้ แซ่โล้ ว
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
12 มีนาคม 2556

74
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ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
- ปริ ญญาตรี
บุตรของ
14.0624% 2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ นายวัลลภ กับนาง
14.0628%
กรรมการบริ หาร /
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
- ประกาศนียบัตร
วราภรณ์
(รวมคูส่ มรส
รองกรรมการผู้จดั การ
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
และน้ องของ
และบุตรที่ยงั
เลขานุการบริ ษัท
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นายชาลี /
ไม่บรรลุนิติ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนใน
(IOD)
นายอารักษ์
ภาวะ)
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
บริ ษัทอื่น
สัดส่วนการ
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ถือหุ้นไม่
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ด้ านพลังงาน
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

- ประกาศนียบัตร
(DAP) รุ่ น ที่ 96/2012 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

คูส่ มรสของ
นายวัลลภ
และมารดาของ
นายชาลี /
นายอารักษ์ /
นางสาวทิพวรรณ

2.4597% 2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท
16.5294%
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
(รวมคูส่ มรส)
และไม่มีการดารงตาแหน่งใน
กิ จการอื ่นทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นบริ ษัท
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง
- กรรมการ
เมื่อเทียบ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
ระหว่างปี
- กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

- การเข้ าลงทุนใน
บริ ษัทอื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน

รายงานประจาปี 2559
ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

9.

นางสุภคั สุขสวัสดิ์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสาขา)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวนิตยา โต๊ ะพงศ์อนันต์

อายุ
(ปี )
44

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
คูส่ มรสของ
0.0001% 2546 – ปั จจุบนั - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
- ผู้ผลิตและจัด
นายชาลี
14.0627%
(ส่วนสาขา)
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

10.

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสานักงานใหญ่)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

44

- ปริ ญญาตรี
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คูส่ มรสของนางสาว
ทิพวรรณ

0.0001% 2542 – ปั จจุบนั - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
14.0628%
(ส่วนสานักงานใหญ่)
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี
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- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

รายงานประจาปี 2559
อายุ
(ปี )

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

11.

นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
- ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวน ้าทิพย์ สิงห์ภู่

40

นายราชา พจน์อริ ยะ
- ผู้อานวยการโรงงาน
สานักงานใหญ่
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

47

นายอรรถพล ธนาพล
- ผู้อานวยการโรงงานสาขา 1
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายอรรถพล ผลห้ า

46

12.

13.
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
0.0001% 2542 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน - ผู้ผลิตและจัด
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบันฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

- มัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา

ไม่มี

ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

0.0001%
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

2553 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการโรงงานสานักงานใหญ่ - ผู้ผลิตและจัด
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

2551 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการโรงงานสาขา 1
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

รายงานประจาปี 2559
2. ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัท และ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่
กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึง
ปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ ติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ ยวข้ องตามระเบี ยบและข้ อก าหนดของ
สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็ นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้ แก่
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร
- รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
- รายงานประจาปี
- แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
8. การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
เลขานุการบริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ และ
ให้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
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