สารบัญ
03
04
07
08
09
10
12
13

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากประธานกรรมการบริหาร
สารจากกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหาร

14 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
		 เลขานุการบริษัท
26 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำ�คัญอื่น
27 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
32 โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
33 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญ
41 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
51 ลักษณะผลิตภัณฑ์

70
79
80
82
83
93
111
123

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม
โครงสร้างรายได้
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

149 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
150 รายการระหว่างกัน
156 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2560
158 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		 ต่อรายงานทางการเงิน
159 การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
172 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
179 รายงานทางการเงิน
189 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ผู้ นำ � ด้ า นธุ ร กิ จ เฟอร์ นิ เจอร์ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจ
สูงสุด”

พันธกิจ (Mission)
“เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นสำ�คัญ โดยยึดนโยบายการบริหารงานทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด”

เป้าหมายระยะยาว
บริษัทกำ�หนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
และกำ�ไรจากการดำ�เนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ สู่
การเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์
แบบครบวงจร รวมถึงการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี

รายงานประจำาป 2560
ANNUALREPORT 2017

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย - สุทธิ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายรวม
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรสำ�หรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
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ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

2,782.77
1,753.73
1,029.03
207.50

2,357.28
1,698.18
659.10
142.21

1,506.20
1,052.54
453.66
137.55

1.444.62
1,478.68
1,004.20
415.59
11.65
66.74
73.05
66.74
73.05

1,370.78
1,394.91
983.27
366.34
10.71
65.00
62.44
226.34
224.94

1,334.10
1,358.30
981.74
292.40
13.99
70.17
75.43
74.83
77.80

2.60
7.91
30.49
4.51
1.70
0.11
1.24

3.37
11.68
28.27
4.66
2.58
0.11
0.16

5.45
17.55
26.41
5.51
2.32
0.14
0.82

ข้อมูลเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560
หนวย : ลานบาท

1,392.49

1,478.68

%

6.19
409.74

Q1

397.54

353.80

317.60

Q2

Q3
ป 2559

Q4

12M

ป 2560

ข้อมูลการส่งออกและจำ�หน่ายภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ และอัตราการเติบโตของรายได้

16%
43%

57%

594

48%

52%

776
2559
สงออก

690
755

2560
จำหนายภายในประเทศ

• รายได้จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เท่ากับ 986 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 68% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด
• กำ�ไรจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เติบโต 29% และกำ�ไรรวมทุกธุรกิจ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เติบโต 17%
• ข้อมูลสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2558 - 2560 ที่ 1,506.20 ล้านบาท เป็น 2,357.28 ล้านบาท และ
2,782.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
5

สารจากประธานกรรมการบริษัท
ตลอดระยะเวลาแห่ ง การพั ฒ นาและการเติ บ โตอย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง
ของบริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จำ � กั ด (มหาชน) ผมในนามของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ขอขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจ
และให้ ก ารสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
ปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทาย และเกิดอุปสรรคในการดำ�เนิน
ธุรกิจการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ที่ภาพรวมของทั้งประเทศชะลอตัวลง ทำ�ให้
บริษัทต้องรีบปรับแผนงานอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะสร้างยอดขายให้เติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัท จึงมีความจำ�เป็นในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการ ทำ�ให้
ธุรกิจของบริษัทสามารถดำ�เนินไปได้โดยราบรื่นและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับสถานการณ์รอบด้านในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ยั ง คงมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาการบริ ห ารงานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาไว้ซึ่งผลประกอบการที่น่าพอใจ ซึ่งจะยัง
ประโยชน์ให้เกิดกับผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้บริโภคทุกท่าน...
ผมขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ๆ ท่ า น ที่ ทุ่ ม เท ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
มี ค วามมานะอุ ต สาหะ และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการทำ � งาน เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้
บริ ษั ท สามารถเติ บ โตและฝ่ า ฟั น อุ ป สรรคต่ า งๆ ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามวัตถุประสงค์ได้อีก 1 ปี และที่สำ�คัญ ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้ให้คำ�แนะนำ�
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกท่านได้ดี เป็นการ
นำ�พาให้บริษัทสามารถก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น คณะผู้ บ ริ ห าร คู่ ค้ า  ลู ก ค้ า และ
ผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งพนักงานทุกๆ ท่าน พร้อมครอบครัว จงประสบ
แต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าและความมั่งคั่งโดยทั่วกัน...
ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริหาร
ปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทในเครือ ECF ทั้งหมดได้ดำ�เนินธุรกิจท่ามกลาง
บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายตลอดเวลา อันเนื่องมาจากสภาวะ
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ที่ยังไม่เอื้ออำ�นวย แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร
และพนักงานทุกฝ่าย ทำ�ให้เราฝ่าฟันอุปสรรค และสร้างการเจริญเติบโตของยอดขาย
สำ�หรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกปีหนึ่ง โดยในปี 2560 นี้ บริษัท
มีรายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์เท่ากับ 1,427.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 5.4 และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,478.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 6.2
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว...
และในปี 2560 เช่นเดียวกัน บริษัทได้เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริ ษั ท ร่ ว ม ซึ่ ง นั บ เป็ น ปี แรกที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากการพั ฒ นาต่ อ ยอด
ขยายการดำ�เนินธุรกิจสูธ่ รุ กิจด้านพลังงานทดแทน นอกเหนือไปจากธุรกิจการผลิต
และจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ นับเป็นการสร้างฐานที่มั่นคง และเพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้ กั บ บริ ษั ท เพื่ อ ให้ ส ามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยในปี นี้ เมื่ อ วั น ที่ 16
มกราคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด
(ECF-P) ขึ้ น โดยเข้ า ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.99 วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เป็นบริษทั ทีเ่ ข้าลงทุนในบริษทั อืน่ (Holdings Company) และในปี 2560 นีห้ นึง่ ใน
บริ ษั ท ร่ ว ม ที่ ECF-P เข้ า ลงทุ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 33.37 คื อ บริ ษั ท เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (SAFE) ซึ่งเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ของบริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีนเอนเนอร์จี จำ�กัด (PWGE)
ตั้งอยู่ท่จี ังหวัดนราธิวาส สามารถรับรู้รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2560 ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรจากธุ ร กิ จ ผลิ ต
และจำ�หน่ายไฟฟ้าของ PWGE จะช่วยสร้างผลตอบแทนกลับมาที่บริษัทได้ นับเป็น
อีกกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่ต้องการสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อเสริม
ความเข้มแข็งให้กับภาพรวมของ ECF
ผมในฐานะผู้ บ ริ ห ารคนหนึ่ ง ของบริ ษั ท เรามี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาแนวคิ ด การ
ดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงความสามารถ ความรอบรู้ในทุกด้านให้เพิ่มพูน เพื่อจะนำ�พาธุรกิจ
ให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง และท้ายที่สุดส่งผลต่อการสร้างผลกำ�ไร
ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป
ขอบคุณครับ

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมการและประธานกรรการบริหาร

สารจากกรรมการผู้จัดการ
สวัสดีครับ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในภาพรวมการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา คณะผู้ บ ริ ห ารยั ง คงมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อน
ธุ ร กิ จ ให้ มี ก ารพั ฒ นาและเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ตระหนั ก ถึ ง การให้
ความสำ�คัญกับบุคลากรในองค์กร และสภาพสังคมโดยรอบเพื่อให้เกิดเป็นสายสัมพันธ์
อันดีและมั่นคง อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน
ในรอบปี 2560 นี้ นับว่าเป็นปีที่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด จากแผนโครงสร้าง
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ ในช่วงปี 2559 การดำ�เนินธุรกิจยังคงมีเฉพาะส่วนบริษทั
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยเฟอร์ นิ เจอร์ แต่ ใ นรอบปี 2560 นั้ น
บริ ษั ท ได้ ข ยายโครงสร้ า งการดำ � เนิ น งานออกไปสู่ ธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทน โดยได้
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ขึ้นในฐานะบริษัทย่อย
ซึ่ง ECF-P ได้เข้าลงทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (SAFE) เพื่อเป็น
ผู้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย) จำ�กัด (GEP) เพือ่ เป็นผูเ้ ข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 220 เมกะวั ต ต์ ณ เมื อ งมิ น บู ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์
ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยปัจจุบัน ECF-P เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ SAFE แล้ว นับตั้งแต่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ จังหวัดนราธิวาส ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี
จำ�กัด (PWGE) โดย SAFE เป็นผู้เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยเข้าถือหุ้นใน PWGE
ร้อยละ 99.99 และ PWGE เริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน
2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของ SAFE เอง ยังเป็นผู้เข้าลงทุนในโรงสับไม้ (woodchip)
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งดำ�เนินงานโดยบริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำ�กัด
และบริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้ า ด้ ว ยเทคโนโลยี Biomass Gasification รวม 2 โครงการ
ขนาดโครงการละ 1 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดแพร่อีกด้วย ภายในรอบปี 2560 บริษัท
มีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติมทั้งหมดรวม 6 บริษัท
แม้การขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในรอบปี 2560 ที่ ผ่ า นมา แต่ บ ริ ษั ท ยั ง คงให้ ค วามสำ � คั ญ และมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นา
กลยุทธ์ทางด้านการตลาดในส่วนของธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
เพื่อให้มียอดขายและผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริ ษั ท คาดหวั ง ว่ า  การลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทนจะเริ่ ม ทยอยรั บ รู้ ร ายได้
เข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต หากการก่ อ สร้ า งโครงการโรงไฟฟ้ า ในส่ ว นของ
บริษัทต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่วางไว้
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

กรรมการ

นายชาลี สุขสวัสดิ์ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร

นายชาลี สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
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นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

นางสาวพชนัน สิงห์ภู่

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสุภัค สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์

นายราชา พจน์อริยะ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน (สำ�นักงานใหญ่)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำ�นักงานใหญ่)

นายอรรถพล ธนาพล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน (สาขา 1)

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 82 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• Associate Infantry Career Course , Georgia , USA.
• Internal Defense and Development , North Carolina , USA.
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• วิทยาลัยการทัพบก
• หลักสูตรกฎหมายสำ�หรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กระทรวงกลาโหม
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (บริษัทจดทะเบียน) ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
			
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม (บริษัทจดทะเบียน) ผู้ผลิตและให้บริการแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
2520 - ปัจจุบัน ผู้นำ�องค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
			
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
2529 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการด้านการศึกษา
			
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.Tech) (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) โรงเรียนระดับ ปวช., ปวส.
2529 - ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำ�กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
2535 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บจก.ดาต้าโปรดักส์ทอปปิ้งฟอร์ม (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
			
ผู้จัดจำ�หน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านไอที
2535 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว (ด้านการศึกษา) โรงเรียนธรรมวาที โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถม
2540 - ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ
2547 - ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิและที่ปรึกษาไลออนส์ประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
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2 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาเอก Ph.D., (Economics) University of Minnesota, U.S.A.
• ปริญญาโท MA (Economics) University of Minnesota, U.S.A.
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (บริษัทจดทะเบียน) ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2556 - 2560
ประธานกรรมการบริษัท บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช (บริษัทจดทะเบียน) ผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ�
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.สหการประมูล (บริษัทจดทะเบียน)/ธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สิน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ทีวี ธันเดอร์ (บริษัทจดทะเบียน)/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
			
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย) (บริษัทจดทะเบียน)/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เลิร์นเทค (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
			
ผู้ให้บริการฝึกอบรม และพัฒนาสื่อการสอนแบบครบวงจร (e-Learning Total Solution)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.เอสพีซี พรีเชียส เมททอล (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
			
ผู้จัดจำ�หน่ายโลหะมีค่าครบวงจร
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
			
บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
			
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)/ผลิตและจัดจำ�หน่ายถุงพลาสติก
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
			
ที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมและขนส่ง
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3 รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2539 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
			
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
			
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา และไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
			
2539 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านยางพารา
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4 ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 46 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia
• ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำ�ลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (บริษัทจดทะเบียน)/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2560			
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
			
วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ดำ�เนินการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2560			
กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
			
วิสาหกิจของ กรุงเทพมหานคร ดำ�เนินการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
			
วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ดำ�เนินการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2552 - 2560
ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำ�กัด
			
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
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5 นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
บุตรของนายวัลลภ กับนางวราภรณ์ และพี่ชายของนายอารักษ์/นางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
14.4560%
		
14.4563% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.3936% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2542 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์/การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์/การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์/การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี/โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์
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6 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
คู่สมรสของนางวราภรณ์ และบิดาของนายชาลี/นายอารักษ์/นางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
5.8480%
		
6.3289% (รวมคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 10.2005% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ประถมชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยสาริกา
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์/การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์/การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
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7 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 47 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
บุตรของนายวัลลภ กับนางวราภรณ์ และพี่ชายของนายอารักษ์/นางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
14.4560%
		
14.4560% (รวมคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 0.0827% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
• หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
			
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ) บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์/การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์/การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
2560 - ปัจจุบัน บจก.เซฟ เอนเนอร์จี เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์/การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี/ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)/ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์
2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ
			
Council of Asia Furniture Associations (CAFA)
2555 - 2559
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
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8 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 44 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
บุตรของนายวัลลภ กับนางวราภรณ์ และน้องของนายชาลี/นายอารักษ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
15.6609%
		
15.6613% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.5985% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์/การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์/การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
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9 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุลเดิม : น.ส.บั๊กลั้ง แซ่โล้ว
อายุ : 75 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 ตุลาคม 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
คู่สมรสของนายวัลลภ และมารดาของนายชาลี/นายอารักษ์/นางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
0.4809%
		
6.3289% (รวมคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงลดลง 10.2005% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์/การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์/การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน

10 นางสุภัค สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวนิตยา โต๊ะพงศ์อนันต์
อายุ : 45 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
คู่สมรสของนายชาลี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
0.0001%
		
14.4563% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.3936% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
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11 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำ�นักงานใหญ่)
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 45 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
คู่สมรสของนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
0.0001%
		
15.6613% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.5985% เมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2542 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สำ�นักงานใหญ่)
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์

12 นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ชื่อ-สกุลเดิม : นางสาวน้ำ�ทิพย์ สิงห์ภู่
อายุ : 41 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0001%
สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2542 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
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13 นายราชา พจน์อริยะ
ผู้อำ�นวยการโรงงานสำ�นักงานใหญ่
ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี
อายุ : 48 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบันฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2553 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการโรงงานสำ�นักงานใหญ่
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์

14 นายอรรถพล ธนาพล
ผู้อำ�นวยการโรงงานสาขา 1
ชื่อ-สกุลเดิม : นายอรรถพล ผลห้า
อายุ : 47 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0001%
สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี
คุณวุฒิการศึกษา :
• มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
2551 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการโรงงานสาขา 1
			
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค/ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ชื่อ-นามสกุล

ECF

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

/

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

//

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

//

4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

//

VV
Decor ECFH ECF-P

//

//

//

PNB

SAFE PWGE SAFE-B BINA

GEP

5. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

//, ///

//

6. นายชาลี สุขสวัสดิ์

//, //// //, //// //, //// //, //// //, //// //, //// //, //// ////*

////* //, ////

7. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

//, //// //, //// //, //// //, //// //, //// //, //// //, //// ////*

////* //, ////

8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ //, //// //, //// //, //// //, //// //, ////
9. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

//

//

//

//

//

หมายเหตุ : / ประธานกรรมการ // กรรมการ /// ประธานกรรมการบริหาร //// กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัวย่อ
ECF
VV-Decor
ECFH
ECF-P
PNB
SAFE
PWGE
SAFE-B
BINA
GEP

หมายเหตุ :

บริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท)
บริษัท วีวี-เดคคอร์ จำ�กัด
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำ�กัด
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำ�กัด
บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ�กัด

ฐานะ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

ถือหุ้นสัดส่วน (ร้อยละ)
99.95
75.00
99.99
99.99
ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.37
ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00
ที่ ECF-P ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00

*ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินการเพื่อเพิ่มรายชื่อ คุณชาลี สุขสวัสดิ์ และคุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการตามหน้าหนังสือรับรอง
ใน SAFE-B และ BINA ซึ่งปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ
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ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาไทย
:
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
:
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท :
		
		
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
ชื่อย่อหลักทรัพย์
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
		
		
ทุนจดทะเบียน
:
		
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
:
		
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริษัทจำ�กัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจาก
บริษัทจำ�กัดเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
จำ�กัด (มหาชน) (ECF)
0107555000449
ECF
ผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่าย เฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด เฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว
เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
การจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมสาขา และการให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)
354,137,269 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
207,501,863 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 830,007,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา
สาขาที่ 1
:
		
		
		
สาขาที่ 2
:
		
		
		
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Home Page
:

เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค-ชุมนุมใน ตำ�บลวังจันทร์ อำ�เภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดยสำ�นักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราอีกแห่งหนึ่ง
ของบริษัทรวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิต
กระดาษปิดผิวสำ�หรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำ�บลบึงคำ�พร้อย อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำ�นักงาน
แห่ ง นี้ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นของฝ่ า ยการตลาด และฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป และโกดั ง เก็ บ สิ น ค้ า 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสำ�นักงานสาขาที่จดทะเบียน สำ�หรับใช้เป็นโชว์รูมสำ�หรับจัดแสดง
และจำ�หน่ายสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้นอีก 18 แห่งสำ�หรับโชว์รูม ELEGA
และอีก 2 แห่ง สำ�หรับโชว์รูม FINNA HOUSE
+66 3888 6372-4
+66 3867 8220
www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com

ข้อมูลสำ�คัญอื่น
- ไม่มี -
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) กำ�หนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาด ในการเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัท ยังสามารถ
รักษาอัตราการเติบโตของยอดขายในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตสำ�หรับปี 2560 เท่ากับ
ประมาณร้อยละ 4.69 แม้จะเป็นการเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ตาม เนื่องจากในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยภาพรวม
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของประเทศ โดยเปรียบเทียบจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากเดิมเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 หรือมีอัตราติดลบที่ร้อยละ 7.82 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2558 เทียบกับปี 2559 มีอัตราติดลบที่
ร้อยละ 4.53 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะ
ส่วนของยอดขายที่จำ�หน่ายภายในประเทศในรอบปี 2560 บริษัทสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการจำ�หน่าย
ภายในประเทศเท่ากับร้อยละ 16.74 ในขณะที่รายได้จากการส่งออกลดลงร้อยละ 3.13 โดยปัจจัยสำ�คัญจากการลดลงของรายได้
จากการส่งออก เกิดจากช่วงปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา
สำ�หรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการส่งออกสินค้าไปจำ�หน่ายในประเทศต่างๆ เป็นจำ�นวนมากกว่า 10 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง อินเดีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ชิลี ไต้หวัน จีน รวมถึงประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบว่า มีบางประเทศที่อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายมีการปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้าไปจำ�หน่ายยังประเทศใหม่ ซึ่งจะต้องติดตามผลของคำ�สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
ว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายไปยังประเทศนั้นๆ ให้เพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่
อย่ า งไรก็ ต าม โดยภาพรวมของยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง กล่ า ว เกิ ด จากการปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นของช่ อ งทาง
การจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ โดยชูตราสินค้า  Costa ขึ้นเจาะตลาดร้านค้าส่งและ
ร้านค้าปลีกรายย่อย ประกอบกับการเสริมทีมงานด้านการตลาดและการขายให้เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้จาก
การจำ�หน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับร้อยละ 180.40 ซึ่งเป็นผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างรายได้
จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศให้เติบโตต่อเนื่องได้ แต่เนื่องจากการดำ�เนินงานดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้น
ปริมาณการขายจะยังน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากการส่งออกและการจำ�หน่ายผ่านตราสินค้าของบริษัท ซึ่งจะจำ�หน่ายผ่าน
กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจำ�หน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก
รายย่อยเท่ากับร้อยละ 7.51 เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากช่องทางการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ผ่านกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ที่เป็นการสั่งซื้อโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่าบริษัทสามารถสร้างอัตราการเติบโตของยอดขาย
ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยการจำ�หน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตราสินค้าต่างๆ ได้แก่ เฮ้าส์แบรนด์ของ
เทสโก้ โลตัส ที่จำ�หน่ายให้กับเทสโก้ โลตัส แบรนด์ Leaf จำ�หน่ายให้กับโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จำ�หน่ายผ่านบิ๊กซี แบรนด์
เอ เซเว่น (a7) จำ�หน่ายผ่านเมกาโฮม รวมถึงแบรนด์ฮาสต้า (HASTA) จำ�หน่ายผ่านไทวัสดุ รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อจำ�หน่าย
ให้กับแบรนด์วินเนอร์ (Winner)
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สำ�หรับช่องทางการจำ�หน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าสำ�หรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนนั้น
เนื่องจากบรรยากาศความไม่เชื่อมั่นต่อการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ทำ�ให้รายได้จากการจำ�หน่ายผ่านช่องทาง
ดังกล่าว มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 9.31 อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย
ภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวดีอีกครั้ง โดยปกติแล้วช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA จะยังสามารถสร้างอัตรา
การเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ โดยภาพรวมผลการดำ�เนินงานในส่วนของรายได้จากการขาย ซึง่ นอกจากการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์แล้ว
บริษัทยังมีรายได้จากการจำ�หน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยในรอบปี 2560 บริษัทสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการจำ�หน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึง
ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งได้เติบโตร้อยละ 11.87 และร้อยละ 43.18 ตามลำ�ดับ ส่งผลให้ภาพรวมในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.49 หรือคิดเป็นมูลค่ารายได้จากการขายเท่ากับ 1,429.87
ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 74.41 ล้านบาท

ธุรกิจร้านค้าปลีก
นอกจากนี้ ในภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (“ECFH” หรือ “บริษัทย่อย”)
ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 75 ปัจจุบันดำ�เนินธุรกิจร้านค้าปลีก
(“Can Do”)
Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่จำ�หน่ายสินค้าในราคา 100 เยน ทั้งร้าน มีต้นกำ�เนิดจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย Can Do Co., Ltd.
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ในย่านชินจูกุ โตเกียว
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 Can Do มีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำ�กว่า  980 สาขา และมีรายได้ไม่ต่ำ�กว่า
68,829.45 ล้านเยน จากจำ�นวนสาขาทั้งหมด
ทางบริษัทโดยคุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ มีความสนใจในธุรกิจร้านค้า  100 เยน ในญี่ปุ่น จึงได้เริ่มสำ�รวจธุรกิจ
ประเภทนีท้ กุ ร้าน ทุกแบรนด์ จนในทีส่ ดุ เกิดความประทับใจต่อร้าน Can Do จึงเป็นทีม่ าของความสนใจทีอ่ ยากจะขอซือ้ แฟรนไชส์
เพื่อมาดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อต้องการให้คนไทยได้ใช้สินค้าคุณภาพดีภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ในราคาที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้าไปที่สำ�นักงานใหญ่ของ Can Do ในที่สุดจึงเกิดการตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน
รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้านำ�เข้าสินค้าคุณภาพดี ภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ขายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท
โดยมีสินค้าให้เลือกซื้อนับหมื่นรายการ ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อความงาม ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์
ทำ�ความสะอาด อุปกรณ์เครื่องเขียน งานฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล่อง ตะกร้าใส่ของ สินค้าเทศกาล ฯลฯ โดยสาขาแรก
ตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน วัยทำ�งาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Can Do มีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่
• สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ขนาดพื้นที่ 175 ตารางเมตร
• สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร
• สาขาเดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื้นที่ 130 ตารางเมตร
• สาขาโฮมโปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร
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นอกจากนี้ ECFH ได้มีช่วงเวลาที่ได้เข้าดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานในช่วงสั้นๆ ระหว่างปี 2558 - 2559 โดย ECFH ได้เข้าลงทุน
ในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน สำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ECF Tornado Energy Godo Kaisha (ECF-Tornado)
ที่ มี ก ารลงทุ น ในประเทศญี่ ปุ่ น โดยมี ข นาดกำ � ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง ประมาณ 1.5 เมกะวั ต ต์ โดยมี ที่ ตั้ ง ของโครงการอยู่ ท่ี
1737 Kodani Toyotomi-cho Himeji city Hyogo ประเทศญี่ ปุ่ น โดยมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น โดย ECFH ที่ ร้ อ ยละ 51
ได้เริ่มดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ต่อมาบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจ
ขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 เพื่อดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานด้านอื่นๆ
ในประเทศญี่ ปุ่ น โดยได้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � สั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2559 ทรั พ ย์ สิ น ที่ จำ � หน่ า ยไป
มี ร าคาขายสุ ท ธิ จ ากภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น จำ � นวนเงิ น ประมาณ 82.19 ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น ราคาขาย และเงื่ อ นไขที่ ดี ที่ สุ ด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นกำ�ไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 43.94
สำ�หรับสาเหตุที่ตัดสินใจขายทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผลกำ�ไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทน
จากการดำ�เนินโครงการที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี สำ�หรับระยะเวลาดำ�เนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุน
และกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิ้น
ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้น ปัจจุบัน ECFH จึงไม่ได้
ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนแต่อย่างใด

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายการดำ�เนินธุรกิจไปยังด้านพลังงานทดแทน และเพือ่ การปรับโครงสร้างในการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั
และสร้างความชัดเจนในการดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
ได้มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) เพื่อเป็นผู้เข้าลงทุน
ในธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนและดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด
ขึ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
99.99 จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 522,652,500 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำ�นวน
52,265,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วเท่ากับ 454,252,500 บาท

• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

สำ�หรับช่วงปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมีการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยต่อมา ECF-P
ได้ เข้ า ร่ ว มทุ น ในบริ ษั ท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้ ง ส์ จำ � กั ด (SAFE) ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 33.37 ในปั จ จุ บั น SAFE
มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว โดย SAFE ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (PWGE) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน
		 ดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ทีอ่ �ำ เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยเริม่ มีรายได้จากการจำ�หน่าย
		 ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา
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		 ปัจจุบัน PWGE มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 8,500,000 หุ้น มูลค่า
		 ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
• บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำ�กัด (SAFE-B) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบันดำ�เนินธุรกิจโรงสับไม้
		 เพื่อป้อนวัตถุดิบ ได้แก่ ไม้สับ (Woodchip) ให้กับโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
		 ปัจจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 10,000,000 หุ้น มูลค่า
		 ทีต่ ราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
•
		
		
		

บริษัท บิน่า  พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (BINA) ซึ่ง SAFE เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ปัจจุบัน BINA
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั่น รวม 2 โครงการ ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตติดตั้งโครงการละ
1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีการจำ�หน่ายไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์ สำ�หรับโครงการแรกที่อำ�เภอลองได้ ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 นี้

		 ปัจจุบัน BINA มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 5,500,000 หุ้น มูลค่า
		 ทีต่ ราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2560 บริษัทยังได้ขยายการเข้าลงทุนด้านธุรกิจพลังงานทดแทนสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกำ � ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ติ ด ตั้ ง รวม 220 เมกะวั ต ต์ และมี กำ � ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญา 170 เมกะวั ต ต์ ของ
บริ ษั ท พลั ง งานเพื่ อ โลกสี เขี ย ว (ประเทศไทย) จำ � กั ด (โครงการโรงไฟฟ้ า มิ น บู หรื อ GEP) ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ งมิ น บู
เขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียนมาร์) โดยให้บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF - P)
ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20
ปัจจุบัน GEP มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 125,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำ�นวนหุ้น 1,257,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วเท่ากับ 62,755,800 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ เ มื อ งมิ น บู เขตมาเกว ประเทศเมี ย นมาร์ โดยจะมี ข นาดกำ � ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง
220 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สำ�หรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก
ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี้ จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่มทยอยการก่อสร้างไปเรื่อยๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จำ�กัด (GEP-Myanmar) ซึ่งเป็นการลงทุนใน GEP-Myanmar
เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทสัญชาติเมียนมาร์ โดยมี
ทุนจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุ จดทะเบียนชำ�ระแล้วที่ 5.398 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 176.29 ล้านบาท
ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดย GEP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar
เท่ากับร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วทั้งหมดใน GEP-Myanmar และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง
รวม 220 เมกะวัตต์ และมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 เมกะวัตต์
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  (Power Purchase Agreement : PPA) กับ Electric Power
Generation Enterprise (EPGE) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้
Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสำ�คัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน
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บริหารจัดการ บำ�รุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำ�ลังการผลิต
ติดตั้งประมาณ 220 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว
ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date
หรือ COD) ของโครงการเฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ท่ี 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อหน่วยไฟฟ้า
ตลอดอายุสัญญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอัตรา
การผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส ดังนี้
เฟส 1 อัตราการรับซื้อสูงสุด 40 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์
เฟส 2 อัตราการรับซื้อสูงสุด 80 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์
เฟส 3 อัตราการรับซื้อสูงสุด 120 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์
เฟส 4 อัตราการรับซื้อสูงสุด 170 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์
โดยภายหลังจากเริ่ม COD สำ�หรับเฟสที่ 1 แล้วสำ�หรับเฟสต่อๆ ไป คาดว่าจะมีกำ�หนดระยะเวลาประมาณ 360 วัน สำ�หรับ
การเริ่มต้น COD ในเฟสต่อไป
สำ�หรับการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำ�หรับโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมนั้น โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติการเข้าทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำ�กัด (CRS) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง แทนการลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จำ�กัด (TRUE-P) ซึ่งบริษัทได้ทำ�การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถทำ�ความตกลงในการเข้าลงทุนได้
บริษัทจะเข้าทำ�การตรวจสอบสถานะของกิจการ เป็นเวลา 60 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลจาก CRS ในส่วนที่เป็น
สาระสำ�คัญครบถ้วนแล้ว อาทิ งบการเงิน สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆ และจะทำ�การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป โดยกำ�หนดจะต้อง
เข้ า ทำ � สั ญ ญาซื้ อ ขายกิ จ การภายใน 3 เดื อ น นั บ จากวั น ที่ เข้ า ลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งกั น ซึ่ ง บริ ษั ท และ CRS
ได้เข้าลงนามเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
สำ�หรับการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน
ทัง้ ในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อกี หลายโครงการ ซึง่ ขณะนีย้ งั ไม่ได้ขอ้ สรุป
• การอยูร่ ะหว่างการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำ�เนินการจัดตั้ง
บริษทั ย่อยเพิม่ เติมอีก 1 แห่ง โดยบริษทั เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษทั แพลนเนทบอร์ด จำ�กัด (Planet Board
Company Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจำ�นวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น
มูลค่าที่เรียกชำ�ระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเคิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกำ�ลังการผลิตที่ 600 - 800
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น และในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพื่ อ การลงทุ น ตามที่ กำ � หนดในวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง ข้ า งต้ น บริ ษั ท
ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงประโยชน์ที่จะมีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยหากบริษัท
มี ค วามคื บ หน้ า หรื อ มี ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในบริ ษั ท แพลนเนทบอร์ ด จำ � กั ด บริ ษั ท จะรายงาน
ความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ�รายการต่อไป
ปัจจุบันสามารถสรุปโครงสร้างกลุ่มบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ได้ดังนี้
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โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ประวัติความเป็นมา
บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
โดยในช่วงแรกก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วย
ตนเอง ภายใต้การบริหารงานโดยกลุ่มนักธุรกิจคนไทย นำ�โดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบัน และ
ครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่ช่วงปี 2535
ในปี 2535 กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ได้ก่อตั้ง บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จำ�กัด (ECI) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ
โรงเลื่อย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในปี 2539 ได้จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท
อีสต์โคสท์ดีไซน์ จำ�กัด (ECD) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และประกอบกิจการนำ�เข้าหรือส่งออกเฟอร์นเิ จอร์ทกุ ชนิด ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยย้ายฐานการผลิตจาก ECI ในส่วนของ
การประกอบกิ จ การผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยเฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ ย างพาราจาก ECI มาไว้ ที่ ECD ส่ ง ผลให้ ECI ได้ เ ปลี่ ย นรู ป แบบ
การดำ�เนินธุรกิจหลักมาเป็นผู้จำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว โดยดูแลในด้านการตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูม
เพื่อการจัดแสดงสินค้าและจำ�หน่ายสินค้า  ภายใต้ตราสินค้า  “ELEGA” ซึ่งเป็นตราสินค้าสำ�หรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
และเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งซื้อทั้งจากในประเทศและนำ�เข้าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี 2542 ได้จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นเิ ทค จำ�กัด (ECF) ขึน้ เพือ่ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตัวเอง
ซึ่งขณะนั้นกระแสความนิยมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดกำ�ลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากนั้นในช่วงปี 2545 ได้ดำ�เนินการ
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จำ�กัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย
กระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจำ�หน่ายให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป และในปีเดียวกัน
ได้กอ่ ตัง้ บริษทั วี-ชัท อินดัสทรี จำ�กัด (VCI) เพือ่ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และได้ยา้ ย
ฐานการผลิตจาก ECD มาไว้ที่ VCI
โครงสร้างการถือหุน้ ในขณะนัน้ ของบริษทั อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จำ�กัด (ECI) บริษทั อีสต์โคสท์ดไี ซน์ จำ�กัด (ECD) บริษทั อีสต์โคสท์
เฟอร์นเิ ทค จำ�กัด (ECF) บริษทั วี-ชัท เดคคอร์ จำ�กัด (VCD) และบริษทั วี - ชัท อินดัสทรี จำ�กัด (VCI) ประกอบด้วยครอบครัวสุขสวัสดิ์
เป็นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี �ำ นาจควบคุมในทุกบริษทั
ทัง้ นี้ สาเหตุของการก่อตัง้ บริษทั หลายแห่งขึน้ ในลักษณะดังกล่าว เพือ่ ประโยชน์ทางด้านการขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นสำ�คัญ โดยการก่อตั้งกลุ่มบริษัทดังกล่าว รวมเรียกว่า  กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์
(East Coast Group) สามารถสรุปลักษณะการดำ�เนินธุรกิจในแต่ละบริษทั ก่อนการจัดโครงสร้างกลุม่ บริษทั ในช่วงปี 2553 ได้ดงั นี้
บริษัท
ลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ
1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (ECF) ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
2. บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จำ�กัด (ECD)
ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
3. บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จำ�กัด (ECI) ธุ ร กิ จ ซื้ อ มา-จำ � หน่ า ยไป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ ย างพาราที่ ท างบริ ษั ท
เป็นผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและนำ�เข้า
จากต่างประเทศโดยจำ�หน่ายผ่านโชว์รูมที่เป็นพื้นที่เช่าของบริษัท
4. บริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จำ�กัด (VCD)
ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)
เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
5. บริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จำ�กัด (VCI)
ผลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
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ต่อมาในปี 2553 ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้วางแผนสำ�หรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ทางบริษัทจึงได้ดำ�เนินการปรับโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจและการเงินภายในกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ใหม่ โดยใช้
รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างการดำ�เนินงานและการเงินของแต่ละบริษทั รวม 4 บริษทั (ECD ECI VCD และ VCI) ให้มาอยูภ่ ายใต้
การควบคุมด้วยวิธีการเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจของแต่ละบริษัทมาไว้ที่บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (ECF)
เพียงแห่งเดียว ในราคาซื้อขายสำ�หรับอาคารและเครื่องจักร ตามวิธีการประเมินที่ดำ�เนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคาประเมินที่ต่ำ�กว่า  ซึ่งในขณะนั้นการจัดรูปแบบ
โครงสร้างดังกล่าว เป็นไปเพือ่ คำ�นึงถึงประโยชน์ในการเตรียมตัวสำ�หรับเข้าเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
การขจัดปัญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction) ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
และเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ สาเหตุที่เลือกให้บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด
เป็นบริษัทหลักที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในขณะนั้น เนื่องจากมีรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจหลักคือ การเป็น
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีรายได้จากการขายสูงสุดและมีผลการดำ�เนินงานที่ดีกว่าบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ประกอบกับยังมีช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) เหลืออยู่ ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุ่มได้ใช้สิทธิจากการส่งเสริมการลงทุนครบถ้วนตามกำ�หนดเวลาแล้ว
ภายหลังการจัดโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีลักษณะการดำ�เนินธุรกิจครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
• ผู้ผลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และบางส่วน
		 จำ�หน่ายให้กับบุคคลภายนอก
• ผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
• ผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
• ผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Trading) สำ�หรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์
		 ไม้จริงที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและนำ�เข้าจากต่างประเทศ
• ผู้ผลิตส่วนตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ กระดาษปิดผิว และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
		 เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเพื่อจำ�หน่ายให้กับบุคคลภายนอก

พัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
ปี 2535 : เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแรกของกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ในนามของบริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จำ�กัด (ECI)
		 เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขึ้น ที่บริเวณถนนบ้านบึง - แกลง
		 ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง
ปี 2539 : กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยก่อตั้ง
		 บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จำ�กัด (ECD) ขึ้นเป็นบริษัทที่สอง เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยย้ายฐานการผลิต
		 ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD
		 ในปีเดียวกันนี้ กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้เริ่มการส่งออกสินค้าไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
		 และประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก
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ปี 2541 :
		
		
		
		

กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้เริ่มขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปยังตลาดภายในประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยก่อตั้งตราสินค้า
“ELEGA” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าสำ�หรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเองและเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
ที่สั่งซื้อมาทั้งจากในประเทศและนำ�เข้าจากต่างประเทศ และก่อตั้งตราสินค้า  “Leaf” ขึ้นเพื่อใช้เป็นตราสินค้า
สำ�หรับการผลิตและจำ�หน่ายให้กบั โฮมโปร (Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาล
ภายใต้การรณรงค์การใช้สินค้าไทยในขณะนั้น

ปี 2542 : ECD ได้รบั การคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ตราสินค้าไทย “Thailand’s Brand” เพือ่ แสดงถึง
		 การเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีคุณภาพสูง
		 ECI ได้รับรางวัล “Prime Minister Award” จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกที่มีผลการ
		 ดำ�เนินงานดีเด่นและมีคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
		
		
		
		
		
		
		

วันที่ 12 ตุลาคม ทางกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้ขยายการดำ�เนินธุรกิจโดยก่อตั้งบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (ECF)
ขึ้นเป็นบริษัทที่สาม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำ�ระเต็มมูลค่า  ในปีเดียวกันนี้ เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงงานผลิต
และจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยขยายกำ�ลังการผลิตที่มีอยู่ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับ
การเติบโตของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อใช้ประกอบการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย ECF ได้รับ BOI ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด/ไม้แผ่นเรียบ

ปี 2543 : วันที่ 16 มีนาคม ECF ได้ดำ�เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็น 13,080,000 บาท (สิบสามล้าน
		 แปดหมืน่ บาทถ้วน) แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 130,800 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยเรียกชำ�ระเต็มมูลค่า
		 เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
		
		
		
		

วันที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์
โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี

ปี 2544 : ECD ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The United Kingdom
		 Accreditation Service) สำ�หรับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
		 ECF ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
		 สำ�หรับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
		 วันที่ 13 ธันวาคม ECF ได้ดำ�เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็น 25,000,000 บาท
		 (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชำ�ระ
		 เต็มมูลค่า  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ปี 2545 : กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้ขยายกำ�ลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางด้านการผลิตให้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยการลงทุน
		 ในเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (Hi-Technology) ซึ่งใช้เงินลงทุนจำ�นวนมากในการสั่งซื้อเครื่องจักรดังกล่าว
		 เช่น เครือ่ ง Horizontal Sparing เครื่อง Vertical Spraying Robot เป็นต้น
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ในปีดังกล่าว กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้ก่อตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จำ�กัด (VCD)
เป็ น บริ ษั ท ที่ สี่ เพื่ อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต กระดาษปิ ด ผิ ว เฟอร์ นิ เ จอร์ เนื่ อ งจาก ECF ผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ต้องนำ�เข้าวัสดุปิดผิว จึงได้ก่อตั้ง VCD ขึ้นเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวขึ้น
เพื่ อที่ จะสามารถควบคุม คุณภาพการผลิต เองได้ โดยการผลิ ต กระดาษปิ ด ผิ ว จะส่ ง จำ � หน่ า ยให้ กั บ ECF และ
โรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่วั ไป นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ก่อตั้งบริษัท วี - ชัท อินดัสทรี จำ�กัด
(VCI) เป็นบริษัทที่ห้า  เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป แทนการดำ�เนินงานเดิมของ ECI และ ECI
ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ซื้ อ มาขายไป (Trading) เฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ ย างพาราที่ บ ริ ษั ท เป็นผู้ผลิตเอง
และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ส่งั ซื้อทั้งจากในประเทศและนำ�เข้าจากต่างประเทศ โดยทั้ง VCD และ VCI ขยายการลงทุน
ไปยังทีด่ นิ แห่งใหม่ และก่อสร้างโรงงาน บนเนือ้ ทีก่ ว่า 54 ไร่ บริเวณซอยชงโค-ชุมนุมใน ตำ�บลวังจันทร์ อำ�เภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ซึ่งต่อมาในปี 2555 ได้ถูกจดทะเบียนเป็นสำ�นักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริษัท

ปี 2546 : ECI ได้ขยายตลาดการจัดจำ�หน่ายสินค้า  โดยการก่อตั้งโชว์รูมภายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		 โดยในปี 2546 บริษัทได้ขยายโชว์รูมไปยังอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)
ปี 2547 : ECD ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำ�ปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง
		 (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์
		 ECF ได้รับการปรับเวอร์ชั่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United Registrar of
		 Systems (Thailand) Ltd. สำ�หรับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปี 2553 :
		
		
		
		
		
		
		

วันที่ 1 ตุลาคม กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้เริ่มดำ�เนินการปรับโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ จากทั้งหมด 5 บริษัท
ภายในกลุ่ม ให้เหลือการดำ�เนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวคือ ECF โดยกระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เริ่มจาก
การซื้อที่ดินทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ขณะนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมสิทธิ์
ในนาม ECF ดำ�เนินการโอนสายการผลิตสินค้าพร้อมทั้งจำ�หน่ายสินค้าสำ�เร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 4 บริษัทเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลด
ยอดวงเงินสินเชื่อต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มที่มีกับสถาบันการเงินและโอนเพิ่มเป็นวงเงินสินเชื่อของ ECF เป็นการ
ดำ�เนินการจ่ายชำ�ระคืนหนี้สินในระหว่างกลุ่มบริษัทเพื่อขจัดปัญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction)
และความขัดแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest)

		 วันที่ 26 ตุลาคม บริษัทได้ดำ�เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท (เก้าสิบ
		 ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชำ�ระเต็มมูลค่า
		 เพื่อใช้ขยายการลงทุนและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ปี 2554 : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต
		 เฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
		 เป็นระยะเวลา 3 ปี
		 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตวัสดุ
		 ปิดผิว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
		 เป็นระยะเวลา 3 ปี
		 วันที่ 11 พฤษภาคม บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท วีวี-เดคคอร์ จำ�กัด (VV-Décor) ขึ้นในฐานะบริษัทย่อย
		 โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.95 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น
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		 หุ้นสามัญจำ�นวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกชำ�ระเต็มมูลค่า  ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ
		 ด้านการตลาด (Trading) ให้กับ ECF ในการเป็นผู้จำ�หน่ายกระดาษปิดผิวให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท
		
		
		
		
		
		

กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ยังดำ�เนินการจัดโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ดำ�เนินการเพิ่มเติม
ในส่วนของการโอนอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ และสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินทีย่ งั มีภาระหนีค้ งค้างมายัง ECF รวมถึงการโอนย้ายพนักงานจาก 4 บริษทั มาเป็นพนักงานของ ECF
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้ดำ�เนินการปรับโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง ECF
เป็นบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจโดยเรียบร้อยและสมบูรณ์เพียงแห่งเดียว และเตรียมความพร้อมสำ�หรับการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดต่อไป

		 วันที่ 4 พฤศจิกายน บริษัทได้ดำ�เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท
		 (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชำ�ระ
		 เต็มมูลค่า  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ปี 2555 : เดือนกรกฎาคมบริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าไปยังกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไป (Dealer)
		 เพือ่ เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึ้นจากเดิม ภายใต้ตราสินค้า  “Costa”
		
		
		
		
		
		
		

วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2555 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้และแก้ไขจำ�นวนหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท จึงทำ�ให้บริษทั มีการเปลีย่ นแปลงในจำ�นวนหุน้ และมูลค่าทีต่ ราไว้ โดยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้ น สามั ญ จำ � นวน 400,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.25 บาท นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 130,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำ�นวน 120,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

		 วันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำ�กัด เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด
		 และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) (ECF)
ปี 2556 : วันที่ 26 มีนาคม บริษทั ได้เริม่ เปิดการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก (First Trading Day)
		 เดือนตุลาคม บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าไปยังเมกาโฮม (Mega Home) ศูนย์รวมสินค้าบ้าน
		 และวัสดุก่อสร้างจำ�หน่ายทั้งปลีกและส่ง เพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึ้นจากเดิม
		 ภายใต้ตราสินค้า  “a7”
		 วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีพื้นที่เช่าเพื่อใช้เป็นโชว์รูมจัดแสดงและจำ�หน่ายสินค้าในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index
		 Living Mall) รวมทั้งสิ้น 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home Pro) รวมทั้งสิ้น 3 สาขา
ปี 2557 :
		
		
		
		
		

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากเดิม 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และได้ดำ�เนินการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ต่อนายทะเบียนบริษทั มหาชนจํากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดังนั้น ปัจจุบัน
บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วจำ�นวน 130,000,000 บาท แบ่งออก
37

รายงานประจำาป 2560
ANNUALREPORT 2017

		 เป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยในส่วนของทุนจดทะเบียนทีร่ อเรียกชำ�ระ
		 จำ�นวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นจำ�นวนจำ�นวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
		 เป็นการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (ECF-W1)
		 วันที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งรับใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ รุน่ ที่ 1 (ECF-W1)
		 รับเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว
		 เดือนตุลาคม บริษัทเริ่มจำ�หน่ายสินค้าให้กับไทวัสดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการจำ�หน่ายสินค้า
		 ให้มากขึ้นจากเดิม ภายใต้ตราสินค้า  “HASTA”
ปี 2558 : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ขึ้นเป็นที่เรียบร้อย
		 โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holdings Company) ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท
		 (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 100,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
		
		
		
		
		
		

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
ทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพื่อรองรับการขยายการลงทุน
ในประเทศญี่ ปุ่ น สำ � หรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยมี ข นาดกำ � ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง ประมาณ
1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งของโครงการอยู่ที่ 1737 Kodani Toyotomi-cho Himeji city Hyogo ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 เยน และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ปัจจุบันได้ดำ�เนินการจำ�หน่าย
โครงการดังกล่าวให้กับนักลงทุนรายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน บริ ษั ท ได้ เข้ า ลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์จูน
พาร์ ท อิ น ดั ส ตรี้ จำ � กั ด (มหาชน) (FPI) บริ ษั ท วิ ช ญ์ อุ ต สาหกรรม จำ � กั ด และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการโรงไม้
หรือโรงเลือ่ ยไม้ ในเขตพืน้ ทีต่ ง้ั ของโครงการโรงไฟฟ้าในแต่ละแห่ง ซึง่ ต่อมาเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อย
เป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
ร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมูลรับคัดเลือกและอนุญาตเป็นผู้เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ตามแต่กรณีไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมูล
เพื่อเสนอขายไฟฟ้า  โดยมีรายชื่อของบริษัทร่วมทุนทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป
(นราธิวาส 1) จำ�กัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จำ�กัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำ�กัด
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำ�กัด และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำ�กัด ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำ�ระบัญชีของ 4 บริษัทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไม่สามารถ
ผ่านการประมูลเพื่อให้ได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากภาครัฐ

		
		
		
		
		

วันที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do Company Limited
(Can Do) ประเทศญี่ปุ่น โดย ECFH จะเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการใช้เครื่องหมายทางการค้า  รูปแบบร้านค้า
ระบบบริหารจัดการร้านค้าและการสั่งซื้อสินค้าจาก Can Do ประเทศญี่ปุ่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ภายในประเทศไทยในรูปแบบร้านค้าจำ�หน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้าน (ร้าน 100 เยน ที่มีต้นกำ�เนิดในประเทศญี่ปุ่น)
โดยมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี
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		 วันที่ 19 ธันวาคม พิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขาแรกคือ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค
		 รังสิต ด้วยขนาดพื้นที่ให้บริการ 175 ตารางเมตร
ปี 2559 :
		
		
		
		
		
		

วันที่ 11 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 พิจารณาอนุมัติมติที่สำ�คัญ ดังนี้
พิจารณาอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
ที่ จ ะจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เข้ า ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ด้ า นโรงไฟฟ้ า พลั ง งานชี ว มวล โดยชื่ อ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น แห่ ง ใหม่
ที่ จ ะจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง คื อ บริ ษั ท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้ ง ส์ จำ � กั ด (SAFE) โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม ต้ น ที่
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 100 บาท
โดยบริษัทจะเป็นผู้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.98 ซึ่งต่อมาได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2560

ปี 2560 :
		
		
		
		
		
		
		

12 มกราคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค โดยอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด เพื่อเป็น
ผูเ้ ข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานแทนการใช้ บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด โดยมีทนุ จดทะเบียนเริม่ ต้นที่ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทจะเป็น
ผู้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งต่อมาได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจของ ECFH เป็นเพื่อเข้าลงทุนและดำ�เนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก
ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจำ�หน่ายสินค้าราคาเดียว หรือการดำ�เนินธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ยกเว้นธุรกิจด้านพลังงานต่อไป

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

13 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (โครงการฯ หรือ PWGE) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่
149 หมู่ที่ 3 ตำ�บลกายูคละ อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริษัท
เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ้ ง ส์ จำ � กั ด (SAFE) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท (ซึ่ ง มี บ ริ ษั ท อี ซี เ อฟ พาวเวอร์ จำ � กั ด
(ECF-P) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นใน SAFE ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.37 สัดส่วนดังกล่าว
ลดลงจากร้อยละ 49.98 เนื่องจากมีการจำ�หน่ายหุ้นออกให้กับกลุ่มผู้ร่วมทุนใหม่ที่เข้าลงทุนใน SAFE คือ บริษัท
ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้งส์ จำ�กัด เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.26 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ
โครงการโรงไฟฟ้า  PWGE เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของโครงการ (ร้อยละ 99.99) คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งโครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท (โดยคิดเป็นเงินลงทุนของ ECF-P เท่ากับ 141,652,500 บาท) ปัจจุบัน
ECF-P มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 522,652,500 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำ�นวน 52,265,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำ�ระเท่ากับ 454,252,500 บาท และ SAFE มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน
426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 4,260,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

		
		
		
		
		
		
		

3 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ�กัด (โครงการโรงไฟฟ้า 
มิ น บู หรื อ GEP) ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ งมิ น บู เขตมาเกว ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ (“ประเทศ
เมี ย นมาร์ ” ) ขนาดกำ � ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง 220 เมกะวั ต ต์ โดยให้ บริ ษั ท อี ซี เ อฟ พาวเวอร์ จำ � กั ด (ECF-P)
ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20
ซึ่งต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของ GEP เป็นที่เรียบร้อย
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15 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติที่สำ�คัญสำ�หรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวม
2 โครงการ โดยพิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการต่างๆ ผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด
ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (SAFE) ในฐานะ
บริษัทร่วมซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 33.37 ในมูลค่าการลงทุนรวม 50.62 ล้านบาท ได้แก่ การเข้าลงทุนซื้อหุ้น
ของ บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็นผู้ลงทุน เพื่อดำ�เนิน
ธุรกิจโรงสับไม้ ตั้งอยู่ที่อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนจำ�นวน 33.37 ล้านบาท จากมูลค่า
การลงทุนทัง้ สิน้ 100 ล้านบาท และการเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ของ บริษทั บินา่ พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (BINA) ในสัดส่วน
ร้อยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็นผู้ลงทุน เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบ
ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการๆ ละ 1 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่ อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ และอำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนเป็นจำ�นวน 17.25 ล้านบาท
จากมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 105.495 ล้านบาท

		
		
		
		
		

27 มิถุนายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (“โครงการฯ”
หรือ “PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน PWGE เป็นการเข้าลงทุนผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (SAFE) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อย
ถือหุ้นร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

		
		
		
		
		
		
		

27 ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 ได้มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม
อีก 1 แห่ง คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำ�กัด โดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำ�นวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ชำ � ระเท่ า กั บ 12.50 ล้ า นบาท โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั้ ง เพื่ อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำ � หน่ า ยแผ่ น ไม้
(Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ตเิ คิล (Particleboard) ซึง่ ยังอยูใ่ นระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้

		
		
		
		
		
		
		
		
		

18 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2560 มีมติอนุมัติเข้าทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข องบริ ษั ท ซี อ าร์ โซลาร์ จำ � กั ด (CRS) ขนาด 1 เมกะวั ต ต์
ตั้งอยู่ที่อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง แทนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่
เพาเวอร์ ลพบุรี จำ�กัด (TRUE-P) ซึง่ บริษทั ได้ท�ำ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถทำ�ความตกลง
ในการเข้าลงทุนได้ CRS ถือหุ้นโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (IFEC)
ที่สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อัตราผลตอบแทนความเสี่ยง
และรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการและเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า ซื้ อ โครงการ ซึ่ ง รวมถึ ง
ความสามารถของผู้ขายในการเข้าทำ�ธุรกรรมขายโครงการ และการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย และการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงอื่นๆ ตามสัญญาซื้อขายที่จะได้จัดทำ�ขึ้นด้วย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจที่ดำ�เนินงานโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งบริษัท
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95

ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จำ�กัด (มหาชน) (ECF หรือ บริษทั ) ดำ�เนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
และไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้
(พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี - เดคคอร์ จำ�กัด (VV Décor) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ชำ�ระเต็มมูลค่า ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading)
เพื่อเป็นผู้จำ�หน่ายกระดาษปิดผิวให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลักได้ 5 ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์คือ
• เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
• เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
• เฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายผ่านโชว์รูม ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย
• กระดาษปิดผิว
• ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
บริษัทมีรายได้โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจำ�หน่ายตามคำ�สั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้าต่างประเทศ การผลิตและ
จำ�หน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ให้กับลูกค้าในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้า
ในประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร
(Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) และ วินเนอร์ (Winner)
สำ�หรับลูกค้าต่างประเทศจะเป็นการผลิตและจำ�หน่ายตามคำ�สั่งซื้อให้กับบริษัทผู้จำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีกรายใหญ่
(Modern Trade) หลายรายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท จะพบว่า
ในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และที่ผ่านมา
บริษัทได้เน้นการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไปยังกลุ่มประเทศในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic
Community) โดยหากเป็นการจำ�หน่ายสินค้าเพื่อส่งออกให้กับลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC จะใช้ตราสินค้า  “My Fur”
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ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท

สัดส่วนรายได้ที่รองลงมาคือ รายได้จากการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยตราสินค้าที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและ
จำ�หน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตราสินค้าที่เป็นของบริษัทเอง ได้แก่ “Fur Direct”
“Leaf” “a7” และ “HASTA” โดยเป็นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจำ�หน่ายให้กับ บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro)
เมกา โฮม (Mega Home) และ ไทวัสดุ (Thai Watsadu) ตามลำ�ดับ ส่วนการผลิตเพื่อจำ�หน่ายสินค้าให้กับ เทสโก้ โลตัส (Tesco
Lotus) และ วินเนอร์ (Winner) จะเป็นการผลิตโดยใช้ตราสินค้าของเทสโก้ โลตัส และวินเนอร์ ตามลำ�ดับ
สำ�หรับตราสินค้า  “ELEGA” จะเป็นตราสินค้าที่บริษัทใช้สำ�หรับการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริงภายใน
โชว์รูมสาขาเพื่อแสดงสินค้าและจำ�หน่ายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ทั้งส่วนที่สั่งซื้อ
จากภายในประเทศและส่วนที่นำ�เข้าจากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริง ซึ่งโชว์รูมจะตั้งอยู่ในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์
(Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมีจำ�นวนโชว์รูม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 14 สาขา และ 4 สาขา
ตามลำ�ดับ นอกจากช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับ
กลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็นผู้จัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ ภายใต้ตราสินค้า “Costa” เพื่อใช้เป็น
ตราสินค้าสำ�หรับการจำ�หน่ายผ่านช่องทาง Dealer
สำ�หรับ ตราสินค้า “Finna House” ที่ได้เปิดตัวไปตั้งแต่ปี 2558 จะเป็นตราสินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำ�หน่ายสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนจาก Disney ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ และได้รับสิทธิ์ในการ
ใช้ลายการ์ตนู จาก Disney เพือ่ ใช้กบั ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ (Franchisee) ซึง่ ขณะนีย้ งั เป็นเพียงผูไ้ ด้รบั สิทธิร์ ายเดียวในประเทศไทย
ปัจจุบัน Finna House มีโชว์รูม 2 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าของ โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 1 สาขา และ เดอะ วอล์ค
(The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา
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ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้า
ELEGA
(เอลลีก้า)

รูปแบบ

Disny Shop

Finna House
(ฟินน่าเฮ้าส์)
Fur Direct
(เฟอร์ ไดเร็ค)
Leaf
(ลีพ)
a7
(เอ เซเว่น)
Hasta
(ฮาสต้า)

Big C

Hom Pro

Magahome

ä·ÂÇÑÊ´Ø

Dealer

Costa
(คอสต้า)

ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ใช้ สำ � หรัliving
บ การจำ � หน่mall
า ยเฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ จ ริ ง ทั้ ง ส่ ว นที่ บ ริ ษั ท
index
เป็นผู้ผลิตเองและส่วนที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ และสั่งซื้อจาก
ในประเทศ โดยจำ�หน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA
ใช้สำ�หรับการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์
ลายการ์ตนู จาก Disney โดยจำ�หน่ายผ่านโชว์รมู Finna House
และคอร์เนอร์ภายในโชว์รูม ELEGA
ใช้สำ�หรับการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ บิ๊กซี (Big C)
ใช้สำ�หรับการจำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ โฮมโปร (Home Pro)
ใช้สำ�หรับการจำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ เมกา โฮม (Mega Home)
ใช้สำ�หรับการจำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตให้กับ ไทวัสดุ (Thai Wasadu)
ใช้สำ�หรับการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้านค้าส่ง และ
ร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ

Ê‹§ÍÍ¡

My Fur
(มายเฟอร์)

my fur

ใช้สำ�หรับการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งออกสำ�หรับประเทศ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

โชว์รูม “ELEGA”
ปัจจุบันโชว์รูม ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 14 สาขา และโฮมโปร 4 สาขา
ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสาขาบางนา รัตนาธิเบศร์ รังสิต
พัทยา บางใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ ราชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ นครราชสีมา หาดใหญ่ สาขา 1 หาดใหญ่ สาขา 2 สุราษฎร์ธานี
ระยอง ทั้งหมด 14 สาขา
ELEGA ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าภายในโฮม โปร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยสาขาฉะเชิงเทรา สาขาชัยพฤกษ์ สาขา
นครราชสีมา และสาขาพุทธมณฑล สาย 5 ทั้งหมด 4 สาขา
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โชว์รูม “Finna House”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโชว์รูม “Finna House” รวมทั้งสิ้น 2 สาขา ตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าของ โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ
สุวรรณภูมิ 1 สาขา และบนพื้นที่เช่าของ เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา

ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com
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ธุรกิจที่ดำ�เนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75

ธุรกิจร้านค้าปลีก : ร้าน Can Do

Can Do คือ รูปแบบร้านค้าที่ขายสินค้าในราคาเดียว (ราคา 100 เยน) ทั้งร้าน ที่มีต้นกำ�เนิดจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย
Can Do Co.,Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีสำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในย่าน
ชินจูกุ โตเกียว ข้อมูลล่าสุด Can Do ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 Can Do มีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกไม่ต่ำ�กว่า
994 สาขา และมีรายได้จากการขายไม่ต่ำ�กว่า 68,829 ล้านเยน ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของจำ�นวนสาขาและรายได้
จากการขายผ่านจำ�นวนสาขาทั้งหมดทั้งในประเทศญี่ปุ่นและสาขาในต่างประเทศ
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ทาง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) หรือ ECF โดยคุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มีความสนใจในธุรกิจ
ร้านค้า 100 เยน ในญี่ปุ่น จึงได้เริ่มสำ�รวจธุรกิจประเภทนี้ทุกร้าน ทุกแบรนด์ จนในที่สุดเกิดความประทับใจต่อร้าน Can Do
จึงเป็นที่มาของความสนใจที่อยากจะขอซื้อแฟรนไชส์เพื่อมาดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าคุณภาพดี
ภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จึงได้ติดต่อเข้าไปที่สำ�นักงานใหญ่ของ Can Do ในที่สุดจึงเกิดการตัดสินใจ
ร่วมธุรกิจกัน
รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้านำ�เข้าสินค้าคุณภาพดี ภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น จำ�หน่ายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท
นำ�เสนอสินค้าให้เลือกซื้อนับหมื่นรายการ ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อความงาม ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์
ทำ�ความสะอาด อุปกรณ์เครื่องเขียน งานฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้าใส่ของ สินค้าเทศกาล ฯลฯ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน วัยทำ�งาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Can Do มีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่
• สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ขนาดพื้นที่ 175 ตรม.
• สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื้นที่ 120 ตรม.
• เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื้นที่ 130 ตรม.
• สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื้นที่ 140 ตรม.
Can Do – 100 Yen shop style

ธุรกิจที่ดำ�เนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

ธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปัจจุบัน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
(SAFE) ซึ่ง SAFE ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท เพื่อเข้าลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยปัจจุบัน ECF-P มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE เท่ากับร้อยละ 33.37 และ SAFE มีทุน
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จดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว และมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P)
1,421,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.37
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำ�กัด (มหาชน) (FPI) 1,421,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.37
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำ�กัด (PWGE)
1,416,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.26
ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (PWGE)
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (PWGE) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา
SAFE ได้เข้าลงทุนคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการไม่เกิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการชำ�ระราคาซื้อขายหุ้นใน PWGE มีดังนี้
หุ้นสามัญใน PWGE จำ�นวนไม่เกิน 5,666,100 หุ้น ชำ�ระราคาเป็นเงินสด จำ�นวนไม่เกิน 283,305,000 บาท และหุ้นสามัญ
ใน PWGE จำ�นวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้น มีมูลค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ชำ�ระราคาโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)
โดย SAFE ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ของ SAFE จำ�นวนไม่เกิน 1,416,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน
141,695,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE เพื่อแลกหุ้น PWGE ที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ หรือมีอัตราส่วนการแลกหุ้นที่ จำ�นวนหุ้น
ของ PWGE 2 หุ้น ต่อหุ้นของ SAFE 1 หุ้น
SAFE ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำ�นวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน PWGE ปัจจุบัน PWGE มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน
85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
PWGE ดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 43, 44 หมู่ที่ 9 ตำ�บลกายูคละ
อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตคือ ไม้สบั (woodchip) ปริมาณ 283 ตันต่อวัน โครงการโรงไฟฟ้า PWGE
เริ่มมีรายได้จากการขายไฟฟ้านับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
โดยสามารถสรุปสาระสำ�คัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดังนี้
ชื่อสัญญา
วันที่ทำ�สัญญา
สาระสำ�คัญของสัญญา
สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า เดิ ม 24 ธันวาคม 2556 ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้า
เลขที่สัญญา VSPP-PEA
สูงสุด 7 เมกะวัตต์
048/2556
จุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ ตำ�บลกายูคละ อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ต่ อ ม า ไ ด้ มี ก า ร จั ด ทำ � 28 กรกฏาคม 2558 ระหว่าง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เปลี่ยนจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT)
ข้ อ ตกลงแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็น วันที่ 18 มกราคม 2560
สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ไ ฟ ฟ้ า
(SCOD) (ในภายหลัง PWGE ได้ทำ�เรื่องขอขยายระยะเวลาออกไปเป็นวันที่
ก า ร รั บ ซื้ อ ไ ฟ ฟ้ า จ า ก
10 เมษายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
(สำ � หรั บ การผลิ ต ไฟฟ้ า
อัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า  ตลอดอายุสัญญา 20 ปี
จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น)
โดยได้รับส่วน FiT Premium ที่ 0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า  และ 0.50 บาท
เลขที่สัญญา VSPP-PEA
ต่อหน่วยไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามลำ�ดับ
048/2556
ครั้งที่ 1
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บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำ�กัด (SAFE-B)
บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำ�กัด (SAFE-B) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทุน
ในมูลค่า 100 ล้านบาท สำ�หรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม 8,700 ตารางเมตร เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตทั้งหมด รวมถึงใบอนุญาตในการดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำ�นวน
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน SAFE-B ปัจจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
SAFE-B ดำ�เนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อให้ได้ไม้สับ (woodchip) ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B
ได้เช่าที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เล่มที่ 54 ข หน้าที่ 43 หรือประมาณ 4 ไร่ 20 ตารางวา บนที่ตั้งเลขที่ 43, 44
ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ตำ�บลกายูคละ อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเป็นอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชือ้ เพลิง
(woodchip) จำ�นวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท
ซึ่งในการต่ออายุก่อนครบกำ�หนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้เช่า ตกลงร่วมกันว่า จะต่อสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนี้
ทุกๆ 3 ปี และผู้เช่ายินยอมให้ ผู้ให้เช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ของทุกรอบการต่อสัญญาเช่า
ทั้งนี้โรงสับไม้ของ SAFE-B มีกำ�ลังการผลิตติดตั้งเพื่อผลิตไม้สับเท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง ปัจจุบันใช้เป็นกำ�ลังการผลิตสำ�หรับ
รองรับการผลิตเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ในส่วนของกำ�ลังการผลิตติดตั้งส่วนที่เหลือ
จะถูกนำ�ไปใช้เพื่อการผลิตไม้สับสำ�หรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการดำ�เนินธุรกิจผลิต
ไม้สับให้กับบริษัทภายนอก ที่มีความต้องการในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงสับไม้ต่อไป
บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (BINA)
บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (BINA) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยต่อมา SAFE
ได้เข้าลงทุนในมูลค่ารวม 105.495 ล้านบาท แบ่งออกได้ดังนี้
โครงการอำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 45.495 ล้านบาท สำ�หรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โครงการอำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 60 ล้านบาท สำ�หรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาตในการดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำ�นวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน BINA ปัจจุบัน BINA มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน
55,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
BINA ดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 โครงการๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ และอำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า คาดว่า จะเริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สำ�หรับโครงการแรกที่ อ.ลอง ภายในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และโครงการที่สอง ที่ อ.สูงเม่น ภายในเดือนธันวาคม ของปี 2561 ต่อไป
โดยสามารถสรุปสาระสำ�คัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดังนี้
• คู่สัญญาระหว่าง บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• การไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 0.92 เมกะวัตต์ ต่อโครงการ
• ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
• อัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า สำ�หรับ 8 ปีแรก หลังจากนั้นปรับเป็น 5.34 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า จนถึง
ครบกำ�หนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แบบ Feed-in tariff (FiT)
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่นคือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
(ECF Tornado) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น สำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขณะนั้น
โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya,
Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (ECFH) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าถือหุ้นใน
ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นมูลค่าเงินที่ใช้ลงทุนในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52
ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้กับบริษัท และกระจายความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แห่งนี้ ได้เริ่มดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558
ต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559 ECFH ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่
Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526 เพื่อดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้านอืน่ ๆ ในประเทศญีป่ นุ่ โดยได้ด�ำ เนินการจัดทำ�ทำ�สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีจ่ �ำ หน่ายไป
มีราคาขายสุทธิจากภาษีทเ่ี กีย่ วข้องเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึง่ เป็นราคาขาย และเงือ่ นไขทีด่ ที ส่ี ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับผู้เสนอขายรายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นกำ�ไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 43.94 สำ�หรับสาเหตุที่
ตัดสินใจขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนือ่ งจากพิจารณาจากผลกำ�ไรทีจ่ ะได้รบั เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดำ�เนินโครงการ
ที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี สำ�หรับระยะเวลาดำ�เนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกำ�ไรจากการขายทรัพย์สิน
ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ภายหลังจากการจัดโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ขึ้นเพื่อ
เป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (ECFH) จึงสิ้นสุดบทบาทการเป็นบริษัทย่อยที่เข้าลงทุน
ในด้านธุรกิจพลังงาน โดยปัจจุบันมีเพียงการเป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจร้านค้าปลีก แคน ดู (Can Do) ในรูปแบบร้านค้าจำ�หน่ายสินค้า
ราคาเดียวทั้งร้านเพียงอย่างเดียว
ซึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทได้ดำ�เนินการขยายการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม
220 MW และมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จำ�กัด (โครงการโรงไฟฟ้ามินบู
หรือ GEP) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียนมาร์) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของโครงการในสัดส่วน
ร้อยละ 20 ซึง่ บริษทั ได้เข้าทำ�การซือ้ หุน้ สามัญเดิมของ GEP จำ�นวน 51,512 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของ GEP ในขณะนั้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมูลค่า
เท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมูลค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า
จะมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 65 : 35 จึงทำ�ให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จำ�นวน 20.22
ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป
ปัจจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 125,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำ�นวนหุน้ 1,257,558 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
และมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วเท่ากับ 62,755,800 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการ
จำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สำ�หรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี้ จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่ม
ทยอยการก่อสร้างไปเรื่อยๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี หรือภายในปี 2564 นี้
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จำ�กัด (GEP-Myanmar) ซึ่งเป็นการลงทุนใน GEP-Myanmar
เพียงบริษทั เดียว และไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั อืน่ ใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เป็นบริษทั สัญชาติเมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียน
500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
โดยมีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วที่ 5.398 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 176.29 ล้านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดย GEP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากับร้อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วทั้งหมดใน GEP-Myanmar และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหาร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW และมีกำ�ลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
49

รายงานประจำาป 2560
ANNUALREPORT 2017

GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) กับ Electric Power Generation
Enterprise (EPGE) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of
Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสำ�คัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ
บำ�รุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์
เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD)
ของโครงการเฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญา
ของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุด
ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส ดังนี้
• เฟส 1 อัตราการรับซื้อสูงสุด 40 MW จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 50 MW
• เฟส 2 อัตราการรับซื้อสูงสุด 80 MW จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 100 MW
• เฟส 3 อัตราการรับซื้อสูงสุด 120 MW จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 150 MW
• เฟส 4 อัตราการรับซื้อสูงสุด 170 MW จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 220 MW
โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอด้านการลงทุนและออกใบอนุญาตการลงทุน หรือที่เรียกว่า
“MIC Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทุนเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission : MIC) จากที่ประชุมครั้งที่
5/2017 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยใบอนุญาตดังกล่าว ลงวันที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยนักลงทุน
ต่างชาติทป่ี ระสงค์จะลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมาร์จะต้องได้รบั MIC Permit โดยสิทธิประโยชน์ทส่ี �ำ คัญทีจ่ ะได้รบั สรุปได้ดงั นี้
• ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสูงสุด 50 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของ
การลงทุน และสามารถต่อสัญญาได้ครั้งละ 10 ปี จำ�นวน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาเช่าซื้อที่ดินได้นานที่สุดถึง 70 ปี
(หมายเหตุ : นักลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์
ในระยะยาวได้)
• ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ติดต่อกันเป็นเวลา  5 ปี นับจากปีที่เริ่ม
ดำ�เนินกิจการ
• ได้รับสิทธิประโยชน์ในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้
• รัฐบาลเมียนมาร์รับประกันว่า จะไม่ระงับการทำ�ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (MIC) ก่อนครบ
กำ�หนดตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ
• รัฐบาลเมียนมาร์รบั ประกันว่า  จะไม่ด�ำ เนินการแปลงสินทรัพย์ของเอกชนมาเป็นกรรมสิทธิข์ องรัฐบาล (No Nationalization)
ตลอดระยะเวลาการลงทุน
โดยสามารถสรุปสาระสำ�คัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ดังนี้
วันที่ทำ�สัญญา
คู่สัญญา
อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ปริมาณในการรับซื้อไฟฟ้า

ระยะเวลารับซื้อ
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20 มีนาคม 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2560
ผู้ซื้อ : Electric Power Generation Enterprise (EPGE)
ผู้ขาย : GEP (Myanmar) Company Limited (GEP-Myanmar) ในฐานะบริษัทย่อย
ของ GEP
อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
• EPGE จะรับซือ้ พลังงานไฟฟ้าสุทธิในปริมาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและส่งเข้าระบบ
ได้จริง ซึ่งผลิตพลังงานสูงสุดถึงร้อยละ 105 ของปริมาณพลังงานสุทธิที่คาดว่าจะ
ผลิตได้ตามสัญญา
• หาก ณ ขณะใดขณะหนึ่งโรงไฟฟ้ามินบูผลิตพลังงานสุทธิได้เกินร้อยละ 105 ของ
ปริมาณพลังงานสุทธิที่คาดว่าจะผลิตได้ตามสัญญา EPGE จะรับพลังงานสุทธิ
ส่วนเกินดังกล่าวเข้าระบบทั้งหมด โดยมิต้องจ่ายชำ�ระค่าไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว
30 ปี นับจากวันเปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบู เฟส 1

ลักษณะผลิตภันฑ์
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา  กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
การจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการ
ตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงลำ�ดับตามการเริ่มต้นการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
โดยเริ่มแรกบริษัทได้เปิดการดำ�เนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพารา  ซึ่งในส่วนเพื่อกระบวนการผลิตจะเป็นการ
นำ�ท่อนไม้ยางพารามาอบแห้งและแปรรูปเป็นไม้ยางพาราแผ่นพร้อมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยางพาราแผ่น
จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และในบางส่วนจะเป็นการจำ�หน่ายให้กับโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์และบุคคลภายนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสร้างรายได้จากการดำ�เนินธุรกิจ
เป็นรายได้หลักให้แก่บริษัทนั้น ในส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จะเป็นการสั่งซื้อจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมด โดยไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่สั่งซื้อเข้ามา  จะถูกนำ�มาปิดผิวด้วยกระดาษปิดผิว ซึ่งกระดาษปิดผิวที่ใช้
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทางบริษัทจะเป็นผู้ผลิตขึ้นเองซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำ�มาใช้ในการผลิตภายในบริษัท และมีบางส่วน
ที่จำ�หน่ายให้กับบุคคลภายนอก เมื่อได้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวพร้อมใช้งานแล้วจะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของการประกอบธุรกิจบริษัทยังมีส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองและบางส่วนนำ�เข้า
จากต่างประเทศเพื่อจำ�หน่ายภายในโชว์รูม ELEGA ของบริษัทรวม 18 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในขณะนี้ด้วย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง

ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคุณภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลายที่สวยงาม สามารถนำ�มาย้อมสีได้ เนื้อไม้
ง่ายต่อการตกแต่ง น้ำ�หนักเบา ทั้งมีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบ
ด้านคุณสมบัติอันโดดเด่นหลายประการเช่นนี้ ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ
“ไม้สักขาว (White Teak)” โดยไม้ยางพาราที่นำ�มาใช้ในอุตสาหกรรมไม้ในปัจจุบันนี้ ส่วนมากมาจากสวนยางพาราในลักษณะของ
ไม้ปลูกขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นลักษณะของไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม้ที่จะถูกนำ�มาใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอายุมาก
ให้ผลผลิตน้ำ�ยางต่ำ� ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการกรีดเอาน้ำ�ยางอีกต่อไป จึงจำ�เป็นต้องโค่นออก แล้วปลูกทดแทนใหม่
ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทำ�สวนยางพารา ตามระเบียบของสำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะต้องยื่นขออนุญาตตัดโค่นและได้รับการอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรืออาจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่น
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานเช่นกัน ก่อนจะตัดและนำ�มาเข้ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการนำ�ไม้ท่อนซุงยางพารา
เข้าโรงเลื่อยเพื่อเลื่อยให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการแล้วนำ�ไปอัดน้ำ�ยาถนอมเนื้อไม้ที่ใช้ในลักษณะของสารละลายน้ำ� ทำ�ให้มีน้ำ�
ในเนื้อไม้มาก จึงจำ�เป็นต้องปรับความชื้นในเนื้อไม้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ ด้วยการอบเพื่อให้ไม้คงรูป ไม่เกิดปัญหา
การยืดหรือหดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปัญหาการแตกที่ผิวและภายในเนื้อไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้ (Splitting) การบิดงอ
(Warping) ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การลดความชื้นในเนื้อไม้ ยังช่วยลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ดังนั้นไม้ยางพาราแปรรูปจะต้องมีระดับความชื้นที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงจะสามารถนำ�ไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้
ไม้ยางพาราแปรรูปเป็นวัตถุดิบสำ�คัญที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการผลิตในการแปรรูปไม้
อย่างครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป
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เริม่ ต้นจากการรับซือ้ ไม้ยางพาราท่อน เพือ่ นำ�มาแปรรูปโดยการเลือ่ ยก่อนนำ�ไปอบแห้ง โดยบริษทั จะวางแผนการรับซือ้ ไม้ยางพารา
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อปัญหาการติดขัด
ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นลำ�ดับต่อไป
ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปนั้น มีกระบวนการซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะในการผลิตเป็นอย่างดี
โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเลื่อยเพื่อแปรรูปไม้ซุง กระบวนการอัดน้ำ�ยาเพื่อป้องกันมอดและปลวก
ด้วยถังอัดน้ำ�ยาความดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังต้องอาศัยความชำ�นาญของแรงงาน
ในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราดังกล่าว ตั้งแต่กระบวนการเลื่อยซอยไม้ที่แตกต่างจากการเลื่อยไม้ท่อนตรงทั่วไป เนื่องจาก
ท่อนไม้ยางพารามีรูปร่างไม่แน่นอน มักมีความโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตาและตำ�หนิบนท่อนไม้มาก จึงยังไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตัดซอยไม้โดยอัตโนมัติได้ปัจจุบัน
ไม้ยางพาราแปรรูปที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 จะถูกนำ�ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และบางส่วนจะถูกส่งขายให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานขนาดเล็กที่เป็น
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราต่อไป

ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไม้ยางพาราซึ่งเป็นไม้จริง โดยมีวัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ยางพาราและไม้ประกอบอื่นๆ คิดเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 35 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยสัดส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไม้ยางพารา ในท้องตลาดด้วย
ด้วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้อมสี และตกแต่งได้ง่าย คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ
ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้งานภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงเป็นที่นิยมในผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มี
ความคงทน แข็งแรง หรือกลุ่มผู้ท่ีมีที่อยู่อาศัยในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือความชื้นสูง และเมื่อ
เทียบกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจะมีราคาสูงกว่า  เนื่องจากราคาวัตถุดิบ ความนิยม
ในการใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้จริง ดังนั้นกระแสความนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มผู้นิยม ไม่ได้เป็นที่
แพร่หลายในกลุม่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ ซึง่ กลุม่ ผูน้ ยิ มใช้ดงั กล่าวคำ�นึงถึงความเหมาะสมของคุณสมบัตกิ ารใช้งานเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา
ความสวยงาม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติการใช้งานทดแทนกันได้อย่างเหมาะสม
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ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้าทั้งหมด 3 หมวด ดังนี้
หมวดสินค้าที่
1
2
3

ประเภทผลิตภัณฑ์
ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)
ชุดห้องนอน (Bedroom)

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set)
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bedroom)

สินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทางบริษัทจะผลิตและจำ�หน่ายให้กับลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดังนี้
การผลิตและจำ�หน่ายตามคำ�สั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผู้จำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น
54

การผลิตและจำ�หน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัทคือ “Leaf” เพื่อวางจำ�หน่ายภายในโฮม โปร (Home Pro)
การจำ�หน่ายผ่านโชว์รูมบนพื้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) รวม 18 สาขา
ภายใต้ชื่อตราสินค้าของบริษัทคือ “ELEGA”

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็นส่วนประกอบ
ประมาณร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด รองลงมาคือ กระดาษปิดผิว (ฟอยล์) ประมาณ
ร้อยละ 10
ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากไม้ยางพาราเป็นหลัก โดยจะนำ�ไม้ยางพารา  และไม้ประเภทอืน่ ๆ มาบดให้เป็นชิน้ ขนาดเล็ก
แล้วนำ�มาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็นตัวเชื่อมโครงสร้างของแผ่นปาร์ติเคิล ชั้นบน
และชัน้ ล่างจะเป็นชิน้ ไม้ละเอียด ส่วนชัน้ กลางจะเป็นชิน้ ไม้หยาบ ทำ�ให้แผ่นปาร์ตเิ คิลไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถ
ตกแต่งขอบหรือทำ�ลิ้นร่องบนผิวได้ โดยทั่วไปแผ่นปาร์ติเคิลจะมีความกว้างยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตั้งแต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร
ภาพไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

ปาร์ตเิ คิลบอร์ดนัน้ จัดเป็นไม้ทมี่ นี �้ำ หนักเบาทีส่ ดุ ในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึง่ ความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เนือ้ แข็งทัว่ ไป
นอกจากนี้ตัวเนื้อไม้จะมีการขยายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความชื้น อย่างไรก็ตามปาร์ติเคิลบอร์ดนิยมนำ�มาใช้ในงานไม้ที่ใช้ภายในตัวอาคาร
แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชื้นสูง และปัจจุบันนิยมนำ�มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีน้ำ�หนักเบา สามารถประกอบ
และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ราคาย่อมเยา  และที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ ปาร์ติเคิลบอร์ดถูกนำ�มาทดแทนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ด้วยไม้เนื้อแข็งจากธรรมชาติซึ่งถูกตัดโค่นจากไม้ในป่าซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัตถุดิบประเภท
ไม้เนื้อแข็งในปัจจุบัน จึงเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากมากขึ้นในปัจจุบัน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า  เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะผ่านการทำ�งานของเครื่องจักร
ประกอบกับไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีน้ำ�หนักเบา  จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สั้น ใช้ชั่วโมงแรงงานน้อยกว่า  เมื่อเทียบกับ
การผลิตเฟอร์นเิ จอร์จากไม้เนือ้ แข็ง ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาส่งผลให้การผลิตเฟอร์นเิ จอร์จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดมีตน้ ทุนการผลิตทีต่ �่ำ กว่า
ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนที่สำ�คัญ
โดยหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่านกระบวนการ เลื่อย
อัดน้ำ�ยา อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือบไม้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็นจำ�นวนมาก เพื่อให้ได้งานที่มี
ความปราณีตและต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละขั้นตอนการผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มกำ�ลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
โดยการเพิ่มเครื่องจักรที่มีความทันสมัยในรูปแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi - Automatic Machine) ในการผลิตเพื่อ
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิม
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ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้าทั้งหมด 7 หมวด โดยในแต่ละหมวด จะมีรุ่นของสินค้า
แบ่งออกได้ ดังนี้
หมวดสินค้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ประเภทผลิตภัณฑ์
ชั้นวางของเอนกประสงค์
ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์
ตู้เสื้อผ้า
โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะทำ�งาน
ชั้นวางทีวี
ตู้สำ�หรับใส่รองเท้า
โต๊ะเครื่องแป้ง เตียง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
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สินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ทางบริษัทจะผลิตและจำ�หน่ายให้กับลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. การผลิ ต และจำ � หน่ า ยตามคำ � สั่ ง ซื้ อ (Made to order) ให้ กั บ ลู ก ค้ า ต่ า งประเทศ โดยลู ก ค้ า หลั ก คื อ ผู้ จำ � หน่ า ย
เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุ่น
2. การผลิตและจำ�หน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัทคือ “Fur Direct” “Leaf” “a7” “Hasta”
เพื่อวางจำ�หน่ายภายใน บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และไทวัสดุ (Thai wasadu) ตามลำ�ดับ
3. การผลิตและจำ�หน่ายภายในโชว์รูม “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนจากดิสนีย์

เฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายผ่านโชว์รูม
บริษัทดำ�เนินธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์อย่างครบวงจร โดยบริษัทเองมีตราสินค้าที่ใช้ในการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
ผ่านทางโชว์รูมที่เป็นพื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro) ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพื้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ และ โฮมโปร เพื่อใช้เป็นโชว์รูมทั้งหมดรวม 18 สาขา
ใช้ชื่อตราสินค้าที่จำ�หน่ายว่า  “ELEGA” โดยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายผ่านทางโชว์รูม จะเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราทีผ่ ลิตโดยบริษทั และเฟอร์นเิ จอร์ทสี่ ว่ นใหญ่เป็นไม้จริงมีทงั้ ส่วนทีซ่ อื้ มาเพือ่ จำ�หน่ายจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set)
2. ผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขก (Living Room)
3. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room)
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำ�หน่ายภายในโชว์รูมจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
นอกจากนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาเพื่อจำ�หน่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายในโชว์รูมโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเฟอร์นเิ จอร์ทผี่ ลิตจากไม้จริง แบ่งออกเป็นสัดส่วนของสินค้าทีท่ างบริษทั เป็นผูผ้ ลิตเอง และสัดส่วนสินค้าทีซ่ อื้ มาเพือ่ จำ�หน่าย
โดยประมาณร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ตามลำ�ดับ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายภายในโชว์รูม
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เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 บริษัทได้เปิดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนดิสนีย์
โดยผลิตภัณฑ์ทจี่ ดั จำ�หน่ายภายในโชว์รมู ทางบริษทั เป็นผูผ้ ลิตเองทัง้ สิน้ สินค้าทีจ่ �ำ หน่ายครอบคลุมตัง้ แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชุดเตียง ตู้เสื้อผ้า ตู้ข้างเตียง
2. ผลิตภัณฑ์โซฟานั่งเล่น
3. ผลิตภัณฑ์ตู้เอนกประสงค์
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป อาทิ ที่แขวนเสื้อ ชั้นติดผนัง กระจก เป็นต้น
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายภายในโชว์รูม FINNA HOUSE
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กระดาษปิดผิว
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษปิดผิว สำ�หรับใช้ในการปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มความสวยงามและพร้อมสำ�หรับใช้
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามต้องการ เช่น
การดีไซน์ให้มีลวดลายเหมือนไม้จริงซึ่งสามารถทำ�ได้สวยงามและเสมือนจริง และลวดลายการ์ตูน ลายกราฟฟิก ตามแบบ
ที่สามารถกำ�หนดได้ ซึ่งกระดาษปิดผิวลวดลายเหมือนไม้จริงเหมาะกับการผลิตไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งถึงแม้จะมีข้อเสีย
ในการทนทานต่อความชืน้ ได้นอ้ ย แต่เนือ่ งด้วยคุณสมบัตกิ ารใช้งานบางประเภททีไ่ ม่ตอ้ งการความคงทนเป็นหลัก ทำ�ให้กระดาษปิดผิว
ได้รับความนิยม ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ� ส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
สามารถกำ�หนดราคาขายที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ ไม้จริงทั่วไป
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตทั้งหมด จะต้องนำ�มาผ่านกระบวนการปิดผิวภายในโรงงาน ของบริษัททั้งนี้เพื่อช่วย
ลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต เมื่ อ เที ย บกั บ การสั่ ง ซื้ อ กระดาษปิ ด ผิ ว จากภายนอก ซึ่ ง นอกจากการใช้ ง านภายในกระบวนการผลิ ต
ของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจำ�หน่ายให้กับบุคคลภายนอกเองโดยตรง และบางส่วนเป็นการจำ�หน่ายผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่
บริษัท วีวี - เดคคอร์ จำ�กัด (V V - Décor) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว
โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ V V - Décor คือ การเป็นผู้จำ�หน่ายกระดาษปิดผิว (Trading) ให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท
โดยสัดส่วนการจำ�หน่ายกระดาษปิดผิวให้กบั บุคคลภายนอก ปัจจุบนั คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณกระดาษปิดผิว
ที่ผลิตได้ทั้งหมด
ตัวอย่างกระดาษปิดผิวที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย

ทั้งนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเป็นการดำ�เนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “ECF”) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ซึ่ง
ทั้งสองบริษัทดังกล่าว มีลักษณะการดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด

ธุรกิจร้านค้าปลีก
บริษัทได้ดำ�เนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (บริษัทย่อย หรือ ECFH)
ซึ่งบริษัทถือหุ้นเริ่มต้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้าลงทุน
ในหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.00 โดยบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยประกอบ
ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holdings Company) รวมถึงการเข้าเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีก เริ่มแรกบริษัทมี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่า
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ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) โดยต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท
คิดเป็นจำ�นวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
นางศิริลักษณ์ นักเจริญ
นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์
รวมทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้น
75%
15%
10%
100%

จำ�นวนหุ้น
75,000
15,000
10,000
100,000

ปัจจุบันบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (ECFH) มีธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ คือ ธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do โดยร้านค้าปลีก
Can Do มีต้นกำ�เนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง ECFH ได้ดำ�เนินการติดต่อเพื่อขอซื้อแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่น เพื่อนำ�เข้ามาเปิด
ดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบร้าน 100 เยน ในประเทศไทย ที่จำ�หน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านในราคา 60 บาท
รูปแบบร้าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้านค้านำ�เข้าสินค้าคุณภาพดี ภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่น ขายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท
โดยมีสินค้าให้เลือกซื้อนับหมื่นรายการ ครอบคลุมตั้งแต่ของใช้ภายในบ้าน สินค้าเพื่อความงาม ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์
ทำ�ความสะอาด อุปกรณ์เครื่องเขียน งานฝีมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้าใส่ของ สินค้าเทศกาล ฯลฯ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน วัยทำ�งาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Can Do มีจำ�นวนสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่
1. สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ขนาดพื้นที่ 175 ตรม.
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื้นที่ 130 ตรม.
4. สาขา โฮมโปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่ายภายในร้าน Can Do
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ธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปัจจุบัน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
(SAFE) ซึ่ง ECF-P ได้เข้าลงทุนใน SAFE คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.37
ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (PWGE)
ปัจจุบัน SAFE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PWGE ร้อยละ 99.99 โดย PWGE ดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่ ตำ�บลกายูคละ อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ชีวมวลจากต้นยางพารา  เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยจะผลิต
และจำ�หน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของสำ�นักงานนโยบายและพลังงาน
กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยโรงไฟฟ้า  PWGE ได้เริ่มจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date : COD) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา
PWGE ดำ�เนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่จะสร้างสรรค์พลังงานสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการพัฒนา
การปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World
โรงไฟฟ้า PWGE ตั้งอยู่บนทำ�เลที่ดิน ติดถนนใหญ่ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเส้นทางหลวงหมายเลข 4057 และที่ดินอีกด้าน
ติดแม่น้ำ�สุไหงโกลก ขนาดแม่น้ำ�กว้าง 30 เมตร ทำ�ให้มีน้ำ�ใช้ตลอดทั้งปี โดยด้านหน้าที่ดิน เป็นเนินเขาสูง ซึ่งที่ดินมีความสูงกว่าถนน
ประมาณ 3 เมตร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำ�ท่วมได้ดี
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นอกจากนี้ยังเป็นทำ�เลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ภายในรัศมีรอบใน 30 กิโลเมตร รอบกลาง
60 กิโลเมตร และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทำ�เลที่ตั้งที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในอนาคต โดยอยู่ห่างจากรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย เพียง 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเลื่อยและโรงสับไม้ (woodchips) อยู่เป็นจำ�นวนมาก โรงเลื่อย
ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ประเทศมาเลซีย มีจำ�นวนมากกว่า 30 โรง ส่วนใหญ่จะผลิตและส่งไม้แปรรูปให้ตลาดภายในประเทศไทย
ผ่านทางชายแดนสุไหงโกลก ซึ่งทำ�เลที่ตั้งของโรงไฟฟ้าช่วยทำ�ให้ได้เปรียบด้านค่าขนส่งและลดความเสี่ยงในกรณีที่ค่าน้ำ�มัน
เพิ่มขึ้นในอนาคต
ที่ตั้งโรงงานยังอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านไม้ขาว ซึ่งมีประชากรคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ อาศัยอยู่เป็นจำ�นวนกว่า 320 ครัวเรือน
ซึ่งอำ�เภอแว้ง ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการก่อการร้าย จัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยกว่าพื้นที่อื่น
ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
อุปกรณ์
เทคโนโลยี/ผู้ผลิต
Combustion chamber เยอรมนี / จีน
Boiler
เยอรมนี / จีน
Steam Turbine
Generator
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ประเภท
ห้องเผาไหม้ชนิดใช้ตะกรับแบบขั้นบันได และมีห้องเผาไหม้เพิ่มเติมด้านหลัง
ชนิดท่อน้ำ�มี Drum 1 ชุด มีท่อน้ำ�เป็นผนังสำ�หรับรับความร้อนและ
น้ำ�หมุนเวียนแบบธรรมชาติ
เชคโกสโลวาเกีย / จีน กังหันไอน้ำ�แบบอิมพัลส์มีใบพัด 9 ชุดและไอน้ำ�กลั่นตัวทั้งหมด พร้อมด้วย
เกียร์ทดรอบ
สวิตเซอร์แลนด์ / จีน เครื่องกำ�เนิดกระแสไฟฟ้าแบบ ซินโครนัส ชนิดปิดหมด มีการระบาย
ความร้ อ นด้ ว ยอากาศ และแลกเปลี่ ย นความร้ อ นด้ ว ยน้ำ� การกำ � เนิ ด
สนามแม่เหล็กเป็นแบบหมุนและไม่ต้องมีแปลงถ่าน

ที่มา : http://biological-energy.blogspot.com/2014/03/biomass-2-1.html

แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2559 จากสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ข้อมูลว่า  ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
มีเนื้อที่ยืนต้นไม้ยางพาราจำ�นวน 991,352 ไร่
ทาง PWGE จึงได้คำ�นวณปริมาณไม้ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของปริมาณไม้ที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำ�หรับโรงไฟฟ้า
PWGE ดังนี้
เนื้อที่ยืนต้นไม้ยางพารา
จะได้พื้นที่โค่นสำ�หรับอายุต้นยาง 20 ปี
ได้ปริมาณไม้ฟืน เท่ากับ 49,568 ไร่ต่อปี x ปริมาณไม้ฟืน 21.9 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ไม้ฟืน 1 ตัน มีปริมาตร 1.3 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ
โรงไฟฟ้า PWGE มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ 283 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 8,490 ตันต่อเดือน

จำ�นวน 991,352 ไร่
49,568 ไร่ต่อปี
1,085,539 ลูกบาศก์เมตร
835,030 ตันต่อปี หรือ 69,586 ตันต่อเดือน
ดังนั้น จึงคิดเป็นร้อยละ 12.20 ของปริมาณ
ไม้ฟืนที่ได้ทั้งหมด

ซึ่งจากการคำ�นวณปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการผลิตเมื่อเทียบกับปริมาณไม้ฟืนที่ได้ทั้งหมด นับว่าพอเพียง
โดยยังไม่รวมปลีกไม้ที่มีปริมาณ 495,680 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคำ�นวณจาก 10 ลูกบาศก์เมตร คูณจำ�นวน 49,568 ไร่ต่อปี
หรือเท่ากับ 381,292 ตันต่อปี ด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนลดการพึ่งพาไม้เชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปริมาณไม้ยางพารากว่าร้อยละ 50 จะสั่งซื้อจาก
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จัดจำ�หน่ายไม้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ PWGE มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำ�กว่า 25 ปี
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บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำ�กัด (SAFE-B)
ปัจจุบัน SAFE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAFE-B ร้อยละ 99.99 โดย SAFE-B ดำ�เนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อให้ได้ไม้สับ (woodchips)
ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน ภายในโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
ภายใต้พื้นที่ภายในอาคารโรงสับไม้และเก็บเชื้อเพลิง (woodchips) รวมเครื่องสับไม้ และสายพานลำ�เลียง บนขนาดเนื้อที่รวม
6,480 ตารางเมตร
ทั้งนี้โรงสับไม้ของ SAFE-B มีกำ�ลังการผลิตติดตั้งเพื่อผลิตไม้สับเท่ากับ 60 ตันต่อชั่วโมง โดยมีจำ�นวนวันที่ใช้ในการผลิตไม้สับ
เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน ปัจจุบันใช้เป็นกำ�ลังการผลิตสำ�หรับรองรับการผลิตเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตัน
ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ในส่วนของกำ�ลังการผลิตติดตั้งส่วนที่เหลือ จะถูกนำ�ไปใช้เพื่อการผลิตไม้สับสำ�หรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ
ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการดำ�เนินธุรกิจผลิตไม้สับให้กับบริษัทภายนอก ที่มีความต้องการในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับ
โรงสับไม้ต่อไป
ปัจจุบัน SAFE-B เริ่มเปิดดำ�เนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่เริ่มจำ�หน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE

เทคโนโลยีการสับไม้
อุปกรณ์
เทคโนโลยี/ผู้ผลิต
ประเภท
อธิบายการทำ�งาน
Chain/Belt Convenyer
จีน / จีน
สายพานลำ�เลียงแบบโซ่ ไม้ซุงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ยาว
1.2 เมตร ถูกลำ�เลียงขึ้น Convenyer เพื่อส่งต่อไปยัง
เครื่องสับให้เป็นไม้สับขนาด 3*3 เซนติเมตร
เครื่องสับไม้
จีน / จีน
ชนิดใบมีดสับ 4 ใบ ทำ�หน้าที่สับไม้ซุงให้มีขนาดเล็กลงขนาด 3*3 เซนติเมตร
เพื่อส่งเข้าเก็บที่ถังเก็บไม้สับ
Belt Convenyer
จีน / จีน
สายพานยาง
ลำ�เลียงไม้สับเก็บในถัง Stock ไม้ ก่อนส่งเข้า Boiler
Screw Convenyer
จีน / จีน
ส่งไม้สับลงสายพาน ลำ�เลียงไม้สบั จากถังเก็บส่งเข้าสายพานและส่งเข้า Boiler
แผนภาพกระบวนการผลิตไม้สับ (woodchips)

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

บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (BINA)
ปัจจุบัน SAFE มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BINA ร้อยละ 49.00 โดย BINA ดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งปัจจุบัน BINA มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 2 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ
คือ โครงการที่ อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ และอำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาด 1.0 เมกะวัตต์
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  คาดว่า  จะเริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สำ�หรับโครงการแรก
ที่อำ�เภอลอง ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และโครงการที่สอง ที่อำ�เภอสูงเม่น ภายในเดือนธันวาคม ของปี 2561 ต่อไป
ภาพภายในโครงการโรงไฟฟ้า อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

65

รายงานประจำาป 2560
ANNUALREPORT 2017

เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น คือ การนำ�เชื้อเพลิงชีวมวลมาทำ�การเผาในเตาที่ออกแบบพิเศษเรียกว่า  “เตาแก๊สซิฟายเออร์“
(Gasifier stove) โดยมีการควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเข้าภายในเตาให้มีปริมาณน้อยกว่าปกติ เพื่อบังคับให้เกิดสถานการณ์
ทีเ่ รียกว่า  “การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์“ ซึง่ ในสภาวะดังกล่าวจะเกิดความร้อนภายในเตาประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส และจะเกิดก๊าซขึน้
จำ�นวน 5 ชนิด ได้แก่
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ 8
2. ก๊าซไนโตรเจน		
ร้อยละ 50
3. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ร้อยละ 20
4. ก๊าซไฮโดรเจน		
ร้อยละ 20
5. ก๊าซมีเทน			
ร้อยละ 2
ซึ่งก๊าซในลำ�ดับที่ 3 - 5 มีคุณสมบัติที่สามารถติดไฟได้ง่ายสามารถนำ�ไปใช้ในการผลิตพลังงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การผลิต
พลังงานความร้อนโดยการเผาไหม้โดยตรงในห้องเผาไหม้ Burner หรือแม้กระทั่งนำ�ไปใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal
combustion engine) และใช้เป็นต้นกำ�ลังในการฉุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้า (Generator Set)
เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง Gasifier แบบ Fixed bed downdraft gasifier สามารถแก้ปัญหาการปนเปื้อนของยางเหนียว
หรือ Tar ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมของเครื่องยนต์
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งนำ�มาใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร
แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
คัดเลือกขนาดเชื้อเพลิง

กำจัดความชื้นใหอยูใน
ระดับไมเกินรอยละ 20
ดวยไอรอน

เขาสูกระบวนการเผาไหม
เพ�่อผลิตกาซ
เชื้อเพลิงความรอน

ลดอุณหภูมิ
กาซเชื้อเพลิง
กอนเขาถังกรอง

ระบบกรองฝุน
ดวยน�ำมันดิน
เพ�่อปรับคุณภาพใหสะอาด

กระบวนการจัดสวนผสม
ระหวางอากาศและ
กาซความรอน Air Mixer

นำกาซความรอนเขาสูเครื่องยนต
เพ�่อจุดระเบิดและสรางกำลัง
ใหกับเครื่องกำเนิดไฟฟา

เครื่องกำเนิดไฟฟา
Power Generator

กระแสไฟฟา Electricity

แบบจำ�ลองรูประบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
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Gasifier
เตาแก๊สซิฟายเออร์ เมื่อใส่เชื้อเพลิง อาทิเช่น เศษไม้ ซังข้าวโพด ฯลฯ เตาจะทำ�หน้าที่เผาแบบควบคุมอากาศเพื่อให้เกิด
ก๊าซเชื้อเพลิง
Cyclone
ไซโคลนออกแบบให้แก๊สเชื้อเพลิงไหลเวียนเป็นวงกลมเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยง ทำ�ให้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า  10 ไมครอน
ถูกสลัดหล่นตกลงสู่ถังเก็บตามแรงดึงดูดของโลก
Wet scrubber
ระบบทำ�ความสะอาดก๊าซและลดอุณหภูมิก๊าซเชื้อเพลิงจาก 450 c ลงเหลือ 40 c
Knock out tank
ถังแยกน้ำ�และก๊าซออกจากกันและทำ�หน้าที่กรองฝุ่นและน้ำ�มันดิน
Heat exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำ�หน้าที่ลดอุณหภูมิก๊าซเชื้อเพลิงจาก 40 c ลงเหลือ 25 c
Wet Blower
พัดลมดูดก๊าซแบบเปียก
Moisture collector
ถังดักความชื้น ทำ�หน้าที่ดูดซับละอองน้ำ�ที่ยังปนอยู่ในก๊าซออก
Dust collector
ถังดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนออกก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์
Storage gas
ถังสำ�รองก๊าซเชื้อเพลิงก่อนเข้าเครื่องยนต์
Engine & Generator
เครื่องยนต์และเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)

ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่นคือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
(ECF Tornado) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น สำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยขณะนั้น
โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ ที่ Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (ECFH) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้เข้าถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งต่อมา
ในเดือนกันยายน ปี 2559 ECFH ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน ECF Tornado ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิ้น
ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ภายหลังจากการจัดโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ขึ้นเพื่อเป็น
ผู้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ECFH จึงสิ้นสุดบทบาทการเป็นบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนในด้านธุรกิจพลังงาน โดยปัจจุบันมีเพียง
การเป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจร้านค้าปลีก แคน ดู (Can Do) ในรูปแบบร้านค้าจำ�หน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านเพียงอย่างเดียว
ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์
ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนเพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 เมกะวัตต์
และมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 เมกะวัตต์ ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ�กัด (โครงการ
โรงไฟฟ้ามินบู หรือ GEP) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียนมาร์)
โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนซื้อหุ้น
ของโครงการในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าทำ�การซื้อหุ้นสามัญเดิมของ GEP จำ�นวน 51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20
ของหุ้ น ที่ จำ � หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของ GEP ในขณะนั้ น ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2560
เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นีโ้ ครงการโรงไฟฟ้ามินบูมมี ลู ค่ารวมของโครงการอยูท่ ี่
292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า  จะมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 65 : 35 จึงทำ�ให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จำ�นวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป
ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สำ�หรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสแรก ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี้
จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่มทยอยการก่อสร้างไปอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี หรือภายในปี 2564 นี้
GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จำ�กัด (GEP-Myanmar) ซึ่งเป็นการลงทุนใน GEP-Myanmar
เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริหาร
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู
GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ Electric Power Generation
Enterprise (EPGE) (ชื่อก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of
Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสำ�คัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา ก่อสร้าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ
บำ�รุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
ประมาณ 220 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการรับซื้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์
เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำ�เนินการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”)
ของโครงการเฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญา
ของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุด
ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเฟส ดังนี้
เฟส 1 อัตราการรับซื้อสูงสุด 40 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์
เฟส 2 อัตราการรับซื้อสูงสุด 80 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์
เฟส 3 อัตราการรับซื้อสูงสุด 120 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์
เฟส 4 อัตราการรับซื้อสูงสุด 170 เมกะวัตต์ จากกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) ประมาณ 150 กิโลเมตร
หรือ ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้วยเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยพื้นที่โครงการจะตั้งอยู่บนพื้นที่สิทธิการเช่า
เนื้อที่ประมาณ 836 เอเคอร์ (หรือเทียบเท่ากับ 2,114.48 ไร่) ซึ่งเพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูทั้ง 4 เฟส
โดยสิทธิการเช่าของพื้นที่จะมีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  โดยสิทธิการเช่าพื้นที่เนื้อที่เช่า
700 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้บริษัท AVA Capital Trading Limited (AVA Capital) และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ
The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MOAI) โดย GEP-Myanmar จะดำ�เนินการเช่าต่อจาก AVA Capital
ส่วนสิทธิการเช่าพื้นที่เช่าเนื้อที่ 136 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้ GEP-Myanmar โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ The Ministry
of Natural Resources and Environment and Conservative (MNREC)
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
หรือวิธโี ฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึง่ เป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Cell หรือ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สำ�คัญในกระบวนการผลิต คือ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel)
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
ระบบอุปกรณ์สำ�หรับสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)
เมือ่ แสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้างพาหะนำ�ไฟฟ้า  ทำ�ให้เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power) จากนัน้
พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า  (Inverter) ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ
(AC Power) โดยไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมสำ�หรับโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ national grid line ซึ่งในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูนี้ ไฟฟ้ากระแสสลับ
จากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะถูกรวบรวมโดยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 33 kV อุปกรณ์ตันตอนไฟฟ้า (switchgear) และอุปกรณ์
ส่งไฟฟ้า (distribution systems) ทั้งนี้ กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นเป็น 230 kV โดยหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า
(step-up transformer) ขนาด 230 - 33 kV จำ�นวน 4 เครื่อง เพื่อจะจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของ national grid line
ทั้งนี้ สายส่งหลักระยะทางประมาณ 1.3 ไมล์ (หรือประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ดำ�เนินการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเชื่อมต่อ
เข้ากับ national grid line
ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ)
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ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2560 ที่ผ่านมา
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า  ในรอบปี 2560 ทีผ่ า่ นมา  ภาพรวมของตัวเลขการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที่นอนหมอนฟูก เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
และชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,131.01 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับช่วงปี 2559
เท่ากับร้อยละ 3.14 โดยแบ่งแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้ดังนี้
หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
โดยแบ่งออกเป็น
เฟอร์นิเจอร์ไม้
เฟอร์นิเจอร์โลหะ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ปี 2558 ปี 2559
1,050.93 1,096.59
363.44
145.85
75.95
185.63
280.06

348.25
105.51
84.56
174.83
383.44

อัตราการเติบโต
4.34%
-4.18%
-27.66%
11.34%
-5.82%
36.91%

ปี 2560 อัตราการเติบโต
1,131.01
3.14%
321.00
80.04
112.04
176.27
441.66

-7.82%
-24.14%
32.50%
0.82%
15.18%

ข้อมูลสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนทั้งหมด
ตัวเลขการส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้โดยปกติจะมีมูลค่าเป็นอับดับ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทั้งหมด
ยกเว้นปี 2559 และ 2560 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นมากจนมีมูลค่าเป็นอันดับ 1 แทนมูลค่า
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้
แผนภาพมูลค่าและสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2560
หน่วย : ร้อยละ
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โดยมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากที่สุดอันดับ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในรอบปี 2560
ทีผ่ า่ นมามีอตั ราการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.68 รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีอตั ราการส่งออกลดลงทีร่ อ้ ยละ 9.22
ทั้งนี้หากพิจารณาจากอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นของบริษัท ในรอบปี 2560 เมื่อคิดเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  แต่ทั้งนี้
หากพิจารณาเป็นสกุลเงินบาทจะพบว่า  บริษทั มีอตั ราการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญีป่ นุ่ ลดลง ร้อยละ 2.10 หรือมีมลู ค่าการส่งออก
ไปประเทศญี่ปุ่นประมาณ 668 ล้านบาท เนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐปรับตัว
แข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้หากพิจารณาตัวเลขมูลค่าการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังพบว่า ใน 10 ประเทศ
ที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปจำ�หน่ายมากที่สุด จะมีกลุ่มประเทศคู่ค้าในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) อยู่ 4 ประเทศ
ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศเหล่านี้ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด
เท่ากับ 157.43 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.80 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วน
เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเท่ากับร้อยละ 13.92 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559
ที่มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12.84
ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนนโยบายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในมือสำ�หรับลูกค้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า
ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการค้าขายร่วมกันนานหลายปี โดยจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนารูปแบบสินค้า รวมถึง
คุณภาพของสินค้า  ระยะเวลาการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา  เหล่านี้คือ หัวใจที่สำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งกลุ่มลูกค้า
โดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นคือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทั้งที่จำ�หน่ายสินค้าเฉพาะด้าน
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้าน รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จำ�หน่ายสินค้าหลากหลาย ซึ่งลูกค้าที่ค้าขายกับบริษัท
ล้วนจัดเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับช่วงปี 2559 - ปี 2560 บริษัทได้เริ่มนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เตียง ให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากเริ่มต้นมีคำ�สั่งซื้อเพียงไม่กี่ราย ปัจจุบันจำ�นวนลูกค้า
ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เตียงของบริษัทเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และบริษัทได้เริ่มขยายสายการผลิตสินค้า  โดยลงทุนเครื่องจักร
แบบกึ่งอัตโนมัตมากขึ้น เพื่อรองรับคำ�สั่งซื้อเตียงที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการขายไปยังกลุ่มลูกค้าในย่านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ให้มากกว่าเดิม
จากปั จ จุ บั น มี สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกเมื่ อ เที ย บกั บ ยอดขายทั้ ง หมดอยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 5 ของรายได้ จ ากการขายทั้ ง หมด
โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้เติบโตขึ้นจากเดิม คิดเป็นสัดส่วนการเติบโต
ของยอดขายสำ�หรับกลุ่มลูกค้า AEC เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 210 หรือเพิ่มขึ้นจากมูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท เป็นประมาณ
33 ล้านบาท

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปี 2559 มีจำ�นวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน และเป็นผู้ประกอบการ
ในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,478 ราย คิดเป็นรายได้รวมอยู่ที่ 38,251.07 ล้านบาท
โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เล่นที่สำ�คัญในอุตสาหกรรมอยู่ 4 ราย ซึ่งหากเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้เล่น
รายสำ�คัญดังกล่าวเทียบกับบริษัท จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ดำ�เนินธุรกิจ
การเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และจัดส่งสินค้าเพื่อจำ�หน่ายในรูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่จำ�หน่ายสินค้าภายใต้
ตราสินค้าของตนเองซึ่งเป็นการจำ�หน่ายสินค้าไปยังผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End - user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้นการผลิตสินค้า
เฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจำ�หน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลูกค้าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สำ�หรับผู้ประกอบการอีกรายปัจจุบันผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับคำ�สั่งซื้อจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียว
เป็นหลักจึงกล่าวได้วา 
่ ผูป้ ระกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็นคูแ่ ข่งขันโดยตรงของบริษทั เนือ่ งจากมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีไ่ ม่เหมือนกัน
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และหากพิจารณาถึงผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ ทีม่ กี ลุม่ ลูกค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริษทั
ปัจจุบันมีเพียง 4 ราย ที่มีสินค้าวางจำ�หน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทั้ง 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับคำ�สั่งซื้อจำ�กัด และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท
นอกจากนี้รายได้จากการจำ�หน่ายของบริษัทโดยส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 52 เป็นการผลิตเพื่อจำ�หน่ายให้กับลูกค้า
ในต่างประเทศ ดังนัน้ บริษทั จึงพิจารณาคูแ่ ข่งขันจากต่างประเทศเป็นสำ�คัญ ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ได้คาดการณ์วา 
่ น่าจะมีเพียงรายเดียว
ที่มีลักษณะการดำ�เนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA PAC
Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย

ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มีการพัฒนาและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริษัท
จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพือ่ กำ�หนดเป็นแนวทางและทิศทางการพัฒนา  ปรับปรุง รูปแบบสินค้า
เพื่อให้ทันต่อกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทั้งด้านการวิจัย
และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นกระบวนการผลิ ต และด้ า นการตลาดที่ จ ะต้ อ งเข้ า ถึ ง และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
โดยบริษทั คาดการณ์วา 
่ แนวโน้มของรูปแบบสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี แี นวทางในการพัฒนาและปรับปรุง จะมีอยู่ 4 รูปแบบหลักคือ
• เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ซึ่งบริษัทจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการจัดหาซื้อลิขสิทธิ์สินค้า
เพื่อนำ�มาใช้ในการพัฒนา  ปรับปรุงรูปแบบจากเฟอร์นิเจอร์ที่เคยผลิตอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากลิขสิทธิ์ ดังกล่าว
ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้รับสิทธิ์ในการใช้ลายการ์ตูนของดิสนีย์ในฐานะ Licensee ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงผู้ประกอบการ
ด้านเฟอร์นิเจอร์แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิดังกล่าว ซึ่งภายหลังจากได้รับเลือกในฐานะ Licensee แล้ว
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทสามารถต่อยอดการพัฒนาไปในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีลายการ์ตูนของดิสนีย์เข้ามาเสริมและ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ได้ รวมถึ ง ยั ง สามารถสร้ า งโอกาสทางด้ า นการตลาดให้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม
โดยบริษัทสามารถนำ�เสนอสินค้าต่อกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ผ่านโชว์รูม
FINNA HOUSE ซึ่ ง เป็ น โชว์ รู ม ของบริ ษั ท ที่ จำ � หน่ า ยแต่ เ พี ย งเฟอร์ นิ เจอร์ ที่ ผ ลิ ต ภายใต้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องดิ ส นี ย์ เ ท่ า นั้ น
ปัจจุบันบริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการนำ�เสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง
• เฟอร์ นิ เจอร์ เ อนกประสงค์ (Multifunction Furniture) ซึ่ ง จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า  จากแนวโน้ ม ประชากร
ของประเทศที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ วิ ถี ชี วิ ต คนเมื อ ง ในระดั บ ชนชั้ น กลางที่ มี ค วามเป็ น อยู่ เร่ ง รี บ
ความต้องการที่อยู่อาศัยจึงต้องการพื้นที่ขนาดกระทัดรัด ดูแลง่าย ซึ่งจะทำ�ให้ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการหาซื้อ
ที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่สูงมากนักสอดคล้องกับรายได้ที่หามาได้ ดังนั้น รูปแบบของคอนโดมิเนียม
และบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่จำ�กัดจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ ดังนั้นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์จึงจะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย
ที่จะต้องพัฒนาให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน (Function) ได้หลากหลายสำ�หรับพื้นที่ที่จำ�กัด ซึ่งบริษัทจะต้อง
หาแนวทางการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ดังกล่าวได้มากขึ้น
• เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental-Friendly Furniture) จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลก
ให้ความสำ�คัญ ดังนั้นแนวทางการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ออกแบบสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ดีและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องขยะล้นโลก เหล่านี้
เป็นประเด็นสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งที่บริษัทจะต้องให้ความสำ�คัญ
• เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต เน้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยรักษาสุขภาพ หรือใช้หลักการออกแบบ
ที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น เตียงนอนเพื่อสุขภาพ เก้าอี้ลดการปวดหลัง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้
จะสามารถใช้เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำ�คัญกับสุขภาพและสามารถเข้ากับกระแสสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในอนาคตได้
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจำ�หน่ายสินค้า  โดยวางแผนขยายตลาด
กลุ่มลูกค้ารายใหม่ไปยังกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนาที่มีปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งฐานลูกค้าในกลุ่ม AEC สำ�หรับ
ช่ ว งปี 2560 ที่ ผ่ า นมา  บริษัทสามารถสร้างยอดขายให้้ เ ติ บโตขึ้ น จากมากกว่ า ร้ อ ยละ 200 ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปี ที่ ผ่ า นมา
บริษัทเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งแนวโน้มคาดว่า น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ในกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท ทางบริษัทจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางและโอกาส
ในการรับคำ�สั่งซื้อได้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สู่การขยายฐานการผลิต
สำ�หรับผลิตภัณฑ์เตียงนอนมากขึ้น ซึ่งจากผลการสำ�รวจข้อมูลพบว่า  ยังมีโอกาสสร้างการเติบโตของรายได้จากการขายผ่าน
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้ ซึ่งบริษัทจะได้วางแผนการขยายสายการผลิตเฉพาะเจาะจงสำ�หรับผลิตภัณฑ์นี้ให้เพิ่มขึ้นต่อไป
และในส่วนของการขายสินค้าภายในประเทศ บริษัทยังคงกลยุทธ์ที่จะเติบโตไปร่วมกับจำ�นวนสาขาของลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนคงที่จากค่าเช่า และค่าใช้จ่ายคงที่อื่นๆ ที่ใช้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูม ELEGA และ FINNA HOUSE ด้วยตัวเอง สำ�หรับแนวทางที่จะ
เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่จำ�นวนผ่านโชว์รูมทั้งสองแห่งดังกล่าว บริษัทจะเน้นไปการนำ�เสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เพิ่มขึ้น
สำ�หรับเป้าหมายในปีต่อไป บริษัทจะยังคงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกรายย่อยและร้านค้าส่ง
เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ในพื้นที่ต่างจังหวัด ภายใต้ตราสินค้า คอสต้า (Costa) ให้สามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิ่มขึ้นจากเดิม
เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า โอกาสทางการขายผ่านฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ยังมีศักยภาพที่จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ขณะนี้บริษัทมีโรงงานที่ใช้เป็นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น ส่วนของ
สำ�นักงานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดังนี้
สำ�นักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 37/9 หมู่ที่ 10 ถนนบ้างบึง - แกลง ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง โดยในส่วนของ
โรงงานแห่งนี้ จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตทั้งหมด 10 อาคาร โดยแบ่งออกเป็น
		 อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร
		 โกดังเก็บสต็อกสินค้าสำ�เร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบ 2 อาคาร
		 อาคารเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ อาคารโรงปิดผิว และจัดชุดน็อต สกรู (ฟิตติ้ง) 1 อาคาร
		 อาคารเก็บสต็อกไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 1 อาคาร
		 อาคารแพ็กกิ้งสินค้า 1 อาคาร
ในส่วนสำ�นักงานใหญ่นี้ จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเท่านั้น
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะลงทุ น ก่ อ สร้ า งอาคารโกดั ง เพื่ อ เก็ บ สต็ อ กสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ประมาณ 5 ไร่ บริ เวณ
ด้านหลังพื้นที่โรงงานเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณสต็อกสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโต
ของยอดขาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 นี้
สาขาที่ 1

ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค - ชุมนุมใน ตำ�บลวังจันทร์ อำ�เภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยในส่วนของ
โรงงานแห่งนี้ จะประกอบด้วยอาคารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตทั้งหมด 7 อาคาร โดยแบ่งออกเป็น
		 อาคารผลิตเฟอร์นิเจอร์ 4 อาคาร
		 โรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร
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		 โกดังเก็บสต็อกสินค้าสำ�เร็จรูปเพื่อเตรียมส่งมอบ 1 อาคาร
		 อาคารผลิตกระดาษปิดผิว 1 อาคาร
ในส่วนของโรงงานแห่งนี้จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูปโรงผลิต
และประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และโรงผลิตกระดาษปิดผิวเท่านั้น
บริษัทมีรูปแบบการเปิดเดินสายการผลิตเครื่องจักรในแต่ละวัน แบ่งออกได้ ดังนี้
• ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. คือ 1 กะ
• ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. (รวมจำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานล่วงเวลา (OT) 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น.
• ตั้งแต่เวลา 08.00 - 24.00 น. (รวมจำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานล่วงเวลา (OT) 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น. ก่อนหัก
ชั่วโมงพักพิเศษเวลา 17.00 - 18.00 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง)
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการเปิดดำ�เนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
กำ�ลังการผลิตเต็มที่และกำ�ลังการผลิตจริงในปัจจุบัน
กำ�ลังการผลิต

กำ�ลังการผลิตไม้
กำ�ลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์
กำ�ลังการผลิต
ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
กำ�ลังการผลิตเต็มที่
8,700
95,000
7,900
8,000
62,350
4,980
กำ�ลังการผลิตจริง
ในปัจจุบัน
(โดยประมาณ)
ร้อยละ 91.95
ร้อยละ 65.63
ร้อยละ 63.04
อัตราการใช้กำ�ลัง
การผลิตในปัจจุบัน
(โดยประมาณ)

กำ�ลังการผลิต
กระดาษปิดผิว
(เมตรต่อปี)
24,000,000
17,090,857
ร้อยละ 71.21

หมายเหตุ: ในส่วนของกำ�ลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  ขณะนี้เครื่องจักรได้เดินกำ�ลังเต็มประสิทธิภาพ
		
และกำ�ลังแรงงานที่มีอยู่ในขณะนี้แล้ว

รายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต โดยแบ่งแยกตามกระบวนการผลิต
การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
โต๊ะเลื่อยไม้ซุง
ถังอัดน้ำ�ยาความดันสูง เพื่อป้องกันมอดและปลวก
เตาอบ
บอยเลอร์ โดยใช้ฟืน และเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
เป็นเชื้อเพลิง
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กำ�ลังการผลิต
โดยเฉลี่ย 900 - 1,000 คิวบิกฟุต / วัน สำ�หรับระยะเวลา
การผลิตตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
โดยเฉลี่ย 70 - 80 คิวบิกฟุต สำ�หรับการอบ 45 นาที ต่อรอบ
โดยจะอบประมาณ 8 - 9 รอบต่อวัน
จำ�นวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได้ 850 - 1,000 คิวบิกฟุต
ต่อวัน

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่กำ�หนดเพื่อเตรียมวัตถุดิบ
เครื่องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่กำ�หนดเพื่อเตรียมขึ้นรูป
โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน
เครื่องไสไม้ เครื่องขัด
อุปกรณ์การพ่นสี
ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในช่วงที่ผ่านมา

หน่วย : ตัว

ประเภทสินค้า
ปี 2558
โต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
เก้าอี้รับประทานอาหาร (Dining Chair)
ม้านั่งยาว (Bench)
เตียง (Bed)
โต๊ะ (Center)
ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch)
รถเข็น (Wagon)
ชั้นวางของ (Shelf)
ส่วนประกอบอื่นๆ
รวมปริมาณการผลิต

5,718
162,676
1,164
20
68
382
300
13,768
1,283
185,379

ปริมาณการผลิต
ปี 2559
9,813
181,066
1,273
227
1,182
327
8,679
7,622
210,189

ปี 2560
6,648
170,329
2,712
4,538
410
5,137
2,267
192,041

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
โต๊ะตัดไม้ตามขนาดที่กำ�หนดเพื่อเตรียมวัตถุดิบ
เครื่องจักรสำ�หรับใช้ในการปิดกระดาษปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
เครื่องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่กำ�หนดเพื่อเตรียมขึ้นรูปร่าง โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน
ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ในช่วงที่ผ่านมา
ประเภทสินค้า
ชั้นวางของเอนกประสงค์
ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์
ตู้สำ�หรับใส่รองเท้า
ตู้เสื้อผ้า
ชั้นวางทีวี (ตัว)
โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะทำ�งาน
โต๊ะเครื่องแป้ง / เตียง
รวมปริมาณการผลิต

ปี 2558
2,513,805
339,335
78,299
102,546
126,183
34,745
3,624
3,198,537

ปริมาณการผลิต
ปี 2559
2,570,686
420,725
69,056
81,297
105,691
25,830
14,872
3,288,157

หน่วย : ตัว

ปี 2560
2,309,649
465,777
73,977
94,444
104,342
22,586
3,159
3,100,934
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การผลิตกระดาษปิดผิว ประกอบด้วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
กำ�ลังการผลิต
เครื่องจักรสำ�หรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ โดยใช้เทคโนโลยีจาก เครื่ อ งจั ก รสามารถเดิ น เครื่ อ งเพื่ อ พิ ม พ์ ล ายได้
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
24,000,000 เมตรต่อปี
เครื่องตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปิดผิว
ปริมาณการผลิตกระดาษปิดผิว ในช่วงที่ผ่านมา

หน่วย : เมตร

ขนาดกระดาษ
30 แกรม
45 แกรม
60 แกรม
65 แกรม
รวมปริมาณการผลิต

ปี 2558
15,766,750
1,264,810
483,740
17,515,300

ปริมาณการผลิต
ปี 2559
15,837,750
1,470,511
511,600
17,819,861

ปี 2560
15,301,897
7,500
1,618,650
471,400
17,399,447

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทมีทั้งหมดดังต่อไปนี้
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สัดส่วนการสั่งซื้อเมื่อเทียบกับ
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
(ร้อยละ)
1. ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
38.70
2. สี
9.79
3. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (ฟิตติ้ง) (อาทิ มือจับ บานพับ
11.77
รางลิ้นชัก กุญแจล็อค กระจก)
4. กล่อง
7.40
5. ไม้ยางพาราท่อน
8.86
6. อุปกรณ์อื่นๆ (ได้แก่ โฟม โฟมชีส กระดาษทราย
8.06
และวัสดุสิ้นเปลือง)
7. กระดาษ
3.82
8. วัสดุ PVC ปิดขอบ
3.66
9. กาว
3.12
10. ไม้แผ่น/ไม้หน้าโต๊ะ/ไม้วีเนียร์/ไม้อัดประสาน
1.93
11. ฟองน้ำ�
0.13
12. หนังเทียม (พีวีซี)
0.24
13. เบาะ
2.52
รวม
100.00
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนคำ�นวณจากที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2560
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แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

ช่ ว งปี 2560 บริ ษั ท มี สั ด ส่ ว นการสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง หมดแบ่ ง ออกเป็ น การสั่ ง ซื้ อ ภายในประเทศ และต่ า งประเทศ เท่ า กั บ
ร้อยละ 96.18 : ร้อยละ 3.82 ตามลำ�ดับ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายในแต่ละราย บริษัทไม่ได้มีการจัดทำ�
สัญญาซื้อขายแต่อย่างใด ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายในแต่ละราย ฝ่ายจัดซื้อจะจัดทำ�ข้อมูลเปรียบเทียบ
เงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่ายปีละ 2 ครั้ง จะจัดทำ�และทบทวนข้อมูลโดยเปรียบเทียบในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลสำ�หรับการสั่งซื้อในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำ�หรับการสั่งซื้อ
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซื้อ และจะลดสัดส่วนการสั่งซื้อหากพบว่า เริ่มมี
การสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจำ�หน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ในปัจจุบันบริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใด
และบริษัทไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแต่อย่างใด

ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทางเลือก ปี 2560
จากผลการสำ�รวจของหลายสถาบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน โดยในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพรวมของการ
ใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตดี ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
(GDP) ทั้งปีที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ข้อมูล
โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญจากภาครัฐที่ต้องการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
และจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวในด้านการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้ง
การใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุน ซึ่งปัจจัยต่างๆ นี้ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศในปี 2560 และภายในปี 2579
ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้า  เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายที่ทางการได้วางไว้ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
ปี 2558 - 2579 (PDP 2015) พบว่าเป้าหมายปี 2579 จะมีการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสูงราว
19,684.40 เมกะวัตต์ ในขณะที่ปัจจุบันมีการดําเนินการผลิตตามเป้าหมายไปแล้ว 8,271.24 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 42.0
ของเป้าหมายตามที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยกลุ่มพลังงานที่มีแนวโน้มการผลิตเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุด ได้แก่ พลังงานชีวมวล
รองลงมาคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ นีใ้ นส่วนของพลังงานชีวมวลนัน้ ถือเป็นพลังงานทดแทนในกลุม่ แรกๆ ทีภ่ าครัฐให้การสนับสนุน
เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทําให้มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในปริมาณมาก ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นพลังงานทางเลือก
เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ ทําให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเข้าใกล้เป้าหมายค่อนข้างเร็วกว่าพลังงานประเภทอื่นๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางการลงทุนด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ที่ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ผ่านบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
อย่างไรก็ดีสําหรับในระยะต่อไป โอกาสด้านการลงทุนในพลังงานประเภทนี้ น่าจะเหมาะสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร
หรืออุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบอยู่แล้ว โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในธุรกิจของตนเอง เพื่อลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้า
และสามารถขายไฟส่วนเหลือบางส่วนคืนกลับให้หน่วยงานการไฟฟ้าภาครัฐ ในรูปของการขายไฟแบบผูผ้ ลิตไฟรายเล็กและรายเล็กมาก
(SPP และ VSPP) มากกว่าที่จะเป็นการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่ได้มี ผลพลอยได้จากการผลิตหรือเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในการผลิตอยู่ก่อนแล้ว
ในระยะหลังภาครัฐได้เริ่มหันมาให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ก้าวไปสู่
แผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ว่าจะต้องมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย โดยกําหนด
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT (Feed - in Tariff) ที่มีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้านาน 20 - 25 ปี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทนอืน่ ๆ มากขึน้ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ขยะ และพลังงานลม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจแล้วนัน้
ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ อาจมีแนวโน้มกระจายไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มหันมา
เจาะตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบเอเชีย (ญี่ปุ่นและอาเซียน ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ได้ปริมาณมาก) เนื่องจากตลาดในประเทศมีความคืบหน้าตามเป้าหมายค่อนข้างมาก และการมองหาตลาดต่างประเทศก็เป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น
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โดยภาพรวมแล้วความต้องการใช้พลังงานของตลาดในประเทศ ในปี 2560 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 185,370 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปี 2559 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวโน้มการใช้พลังงานในปี 2561
ในกลุ่มของพลังงานทดแทนมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ
โดยสามารถสรุปความต้องการ และประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ ดังนี้
ปี

การใช้ไฟฟ้า
(กิกะวัตต์ชั่วโมง)

2555
2556
2557
2558
2559
2560p
2561f

161,779
164,341
168,685
174,833
182,847
185,370
192,923

การเปลี่ยนแปลง
กิกะวัตต์ชั่วโมง
ร้อยละ (%)
12,924
8.7
2,562
1.6
4,344
2.6
6,148
3.6
8,014
4.6
2,523
1.4
7,553
4.1

โดยในปี 2561 คาดการว่าการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 4.1% ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีสมมติฐานการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ
3.6 - 4.6 โดยพิจารณาจากการขยายตัวดีของเศรษฐกิจโลกที่เป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการใช้พลังงานในปี 2561 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ที่มา : http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/forecast/Energy2016-Forcast2017.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/BusinessOppotunity.pdf
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โครงสร้างรายได้
บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. เฟอร์นิเจอร์
2. กระดาษปิดผิว
3. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
4. ร้านค้าปลีก
รายได้จากการขาย - สุทธิ
รายได้อื่นๆ1/
รายได้รวม

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
1,249.56
91.99
65.15
4.80
19.39
1.43
1,334.10
98.22
24.20
1.78
1,358.30
100.00

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
1,273.72
91.47
65.90
4.73
15.84
1.14
15.31
1.10
1,370.78
98.44
21.72
1.56
1,394.49
100.00

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
1,332.31
90.10
73.54
4.97
22.68
1.53
16.09
1.09
1,444.62
97.70
34.06
2.30
1,478.68
100.00

หมายเหตุ : 1/ รายได้อน่ื ๆ ได้แก่ กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ ดอกเบีย้ รับ กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
			 รายได้อื่น (ได้แก่ ค่าบริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ขายเศษวัสดุ/รายได้จากการชดเชยการส่งออก/ส่วนลดรับ/อื่นๆ)

โครงสร้างรายได้แยกตามการจำ�หน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
1. จำ�หน่ายภายในประเทศ
2. จำ�หน่ายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย - สุทธิ

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

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
689.81
47.75
754.81
52.25
1,444.62
100.00
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นเท่ า กั บ 354,137,269 บาท (สามร้ อ ยห้ า สิ บ สี่ ล้ า นหนึ่ ง แสนสามหมื่ น เจ็ ด พั น สองร้ อ ย
หกสิบเก้ า บาทถ้ ว น) แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามั ญ จำ � นวน 1,416,549,076 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.25 บาท โดยคิ ด เป็ น
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้วเท่ากับ 207,501,863 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 830,007,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,627 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ-สกุล

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละของทุนชำ�ระแล้ว

424,993,000

51.2035

1.1 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

129,986,200

15.6609

1.2 นายชาลี สุขสวัสดิ์

119,986,200

14.4560

1.3 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

119,986,200

14.4560

1.4 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

48,538,800

5.8480

1.5 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

3,991,600

0.4809

1.6 นายธำ�รงค์ สุขสวัสดิ์

2,500,000

0.3012

1.7 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์

600

0.0001

1.8 ด.ช.วรรธนะ สุขสวัสดิ์

600

0.0001

1.9 ด.ญ.วริศรา สุขสวัสดิ์

600

0.0001

1.10 ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์

600

0.0001

1.11 ด.ช.พีรวุฒิ สุขสวัสดิ์

600

0.0001

1.12 ด.ช.นพรุจ สุขสวัสดิ์

600

0.0001

1.13 นางสุภัค สุขสวัสดิ์

400

0.0001

2. กลุ่มครอบครัวพานิช

25,873,900

3.1173

2.1 นางพิกุล พานิช

25,000,000

3.0120

873,900

0.1053

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์

2.2 นางสาวประภัสสร พานิช
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ชื่อ-สกุล

ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละของทุนชำ�ระแล้ว

3. กลุ่มครอบครัวนันทธีโร

19,309,850

2.3265

3.1 นางอัมพร นันทธีโร

10,387,850

1.2515

3.2 นายถวิล นันทธีโร

8,700,000

1.0482

3.3 นายธีระ นันทธีโร

222,000

0.0268

4. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์

15,629,000

1.8830

4.1 นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์

14,250,000

1.7169

4.2 นายวิทยา วิริยาทรพันธุ์

1,379,000

0.1661

5. นางสาวทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์

10,826,100

1.3043

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

8,177,635

0.9853

7. กลุ่มครอบครัวฉันท์เรืองวณิชย์

7,309,500

0.8807

7.1 นางมัยยารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์

3,933,498

0.4739

7.2 นายสาธร ฉันท์เรืองวณิชย์

3,268,837

0.3938

7.3 นายชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์

107,165

0.0129

8. นายวรัษธกฤต พรแจ่มใส

6,203,000

0.7473

9. นายคนึงนิจ จินดา

6,150,000

0.7410

10. กลุ่มครอบครัวอุดมธรรม

5,440,200

0.6554

10.1 นายสราวุธ อุดมธรรม

3,280,800

0.3953

10.2 นางสุจิตร อุดมธรรม

1,700,000

0.2048

10.3 นายอนุมัฒน์ อุดมธรรม

418,000

0.0504

10.4 นายบุญเตือน อุดมธรรม

41,400

0.0050

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ (4,596 ราย)

300,095,267

36.1557

		 รวมจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น

830,007,452

100.0000

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00019 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 ว่า  “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำ�กัด
		
เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว”
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท
และเงินสำ�รองตามกฎหมายตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ความจำ�เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำ�นาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้น
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปี 2559 มีจำ�นวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน และเป็นผู้ประกอบการ
ในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,478 ราย คิดเป็นรายได้รวมอยู่ที่ 38,251.07 ล้านบาท
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบริษัท) ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่
ทั้ง 4 รายดังกล่าว หากพิจารณาเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
2 ใน 4 ราย ดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่จำ�หน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และจำ�หน่าย
สินค้าไปยังผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End - user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลุม
เกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจำ�หน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สำ�หรับผู้ประกอบการ
อีกรายปัจจุบันผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับคำ�สั่งซื้อจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็นหลักจึงกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการทั้ง 4 ราย
ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกับบริษัท ปัจจุบันมีเพียง 4 รายที่มีสินค้าวางจำ�หน่ายใน
Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทั้ง 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับคำ�สั่งซื้อจำ�กัด
และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท สำ�หรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลักษณะ
การดำ�เนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia
SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ซื้อ รวมถึงการให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของสินค้า
ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามปริมาณที่ต้องการได้ จึงทำ�ให้ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่
ยังคงสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทมายาวนานต่อเนื่องกว่า  10 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขันในต่างประเทศ
ซึ่งคู่แข่งขันที่สำ�คัญคือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความได้เปรียบเรื่องเน้นการผลิต
ตามคำ�สัง่ ซือ้ ผลิตและขายในปริมาณมาก โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ต้นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สงู
ขณะทีเ่ วียดนามจะเน้นการผลิตตามคำ�สัง่ ซือ้ เช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต�่ำ แต่จดุ อ่อนคือ ต้องพึง่ พาวัตถุดบิ นำ�เข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งการจะสร้างข้อได้เปรียบของบริษัท บริษัทตระหนักดีถึงการสร้างจุดยืนให้กับสินค้าของบริษัท โดยการเกาะติดแนวโน้ม
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับตัวไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้าที่รองรับกับความต้องการดังกล่าว และหาช่องทาง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับความได้เปรียบในด้านต่างๆ เมื่อเทียบกับ
คู่แข่งได้

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่และการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริษัทจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ในงวดบัญชีปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 43.36 และร้อยละ 56.64 ของรายได้จากการขาย และงวดบัญชีปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
47.75 และร้อยละ 52.25 ของรายได้จากการขาย ตามลำ�ดับ
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา 
่ บริษทั เริม่ มีสดั ส่วนของรายได้จากการจำ�หน่ายภายในประเทศเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจาก
บริษัทมีรายได้จากการจำ�หน่ายภายในประเทศเติบโตขึ้นสำ�หรับปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16.06 ทั้งนี้หากพิจารณาที่
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายจะพบว่า  อัตราการเติบโตดังกล่าวมาจากการผลิตตามคำ�สั่งซื้อ และการจำ�หน่ายสินค้าผ่านร้านค้าส่ง
และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ทั่วประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 12 และร้อยละ 180 ตามลำ�ดับ
สำ�หรับการเติบโตอย่างมีนัยสำ�คัญของช่องทางการจำ�หน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) นั้นเกิดจากในปี 2560
บริษัทให้ความสำ�คัญที่จะพัฒนาและผลักดันทั้งในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ การเสริมโครงสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่ง
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มีจำ�นวนบุคลากรที่เพียงพอ เพื่อผลักดันช่องทางการจำ�หน่าย Dealer ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดใหม่เพื่อสร้างยอดขายด้วย
สำ�หรับผลกระทบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นปี 2559 ซึ่งในกลุ่มอาเซียนผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่สำ�คัญของไทย แต่หากพิจารณาแล้วในส่วนการแข่งขัน
ในตลาดอาเซียนนัน้ ปัจจุบนั ยังไม่รนุ แรงมากนัก เพราะแต่ละประเทศจะเน้นในสินค้าทีเ่ ป็นจุดเด่นของตัวเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย
จะเด่นเรือ่ งเฟอร์นเิ จอร์ทใี่ ช้งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซียมีความเชีย่ วชาญเรือ่ งเฟอร์นเิ จอร์ทผี่ ลิตในปริมาณมาก
มีราคาถูก ฟิลิปปินส์จะเด่นในเรื่องออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิตน้อย เวียดนามมีการผลิตใกล้เคียงกับไทยมากที่สุด แต่ก็มีจุดอ่อน
ในเรื่องวัตถุดิบที่ต้องนำ�เข้าเกือบทั้งหมด ดังนั้นจากที่กล่าวมา บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
หากเกิดปัญหาการแข่งขันด้านราคา โดยมีนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การใช้นโยบายการบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำ�เสนอลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้า
และการกำ�หนดราคาที่สามารถแข่งขันได้เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ ด้วยความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ทำ�ให้บริษัทสามารถกำ�หนดราคาที่แข่งขันได้ และด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มายาวนานกว่า  จึงทำ�ให้บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวค่อนข้างน้อย ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนด้าน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 จะพบว่า มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 71.73 และร้อยละ
69.51 ตามลำ�ดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคง
นโยบายที่จะลดสัดส่วนต้นทุนขายให้ลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการจำ�หน่ายสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยกำ�หนดเงื่อนไขการชำ�ระค่าสินค้าเป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชี
ปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการจำ�หน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 56.64 และร้อยละ 52.25
ของรายได้จากการขาย ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ บริษัทมีการนำ�เข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวจากต่างประเทศและการสั่งซื้อ
เฟอร์นิเจอร์เพื่อจำ�หน่ายภายในโชว์รูม โดยในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 3.30 และร้อยละ 3.89 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำ�ไรสุทธิของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเครื่องมือทางการเงินสำ�หรับ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 0.11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
เงินบาทจำ�นวนรวมประมาณ 3.43 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้ในระดับหนึง่ ทัง้ นีบ้ ริษทั มีนโยบายในการใช้วงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เพียงพอกับระดับมูลค่าทีค่ ดิ ว่าเพียงพอ
ในการป้องกันความเสี่ยงโดยจะไม่มีการเปิดวงเงินซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญารับซื้อสินค้าในระยะยาว
ปัจจุบันบริษัทผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ ผ่านรูปแบบการจำ�หน่ายหลัก 2 แบบคือ
แบบที่ 1 การผลิตและจำ�หน่ายตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 บริษัทจำ�หน่าย
สินค้าในลักษณะผลิตตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศเท่ากับ 767.53 ล้านบาท และ 752.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
60.26 และร้อยละ 56.45 ของรายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามลำ�ดับ
แบบที่ 2 การผลิตและจำ�หน่ายตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งจะมีทั้งการผลิตโดยใช้ตราสินค้าของลูกค้า และการผลิต
โดยใช้ตราสินค้าของบริษทั แต่ทงั้ หมดคือการผลิตและจำ�หน่ายให้กบั กลุม่ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส,
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โฮมโปร, บิ๊กซี, เมกาโฮม, ไทวัสดุ และวินเนอร์ โดยในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 บริษัทผลิตและจำ�หน่ายสินค้า
โดยใช้ตราสินค้าของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นเท่ากับ 384.81 ล้านบาท และ 403.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.21
และร้อยละ 30.29 ของรายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตามลำ�ดับ
ซึ่งการจำ�หน่ายสินค้าในรูปแบบการผลิตตามรายละเอียดข้างต้น ถือเป็นรูปแบบการจำ�หน่ายหลักของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับ
แผนการสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศจะไม่มีการ
ทำ�สัญญาซื้อสินค้าในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของปริมาณคำ�สั่งซื้อของลูกค้าเนื่องจาก
ไม่มกี ารทำ�สัญญาซือ้ สินค้าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้าอาจลดปริมาณคำ�สัง่ ซือ้ หรือไม่สงั่ ซือ้ สินค้าในอนาคตได้ ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและผลกำ�ไรของกิจการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินค้าของบริษัทมีคุณภาพ
ในการผลิต รวมถึงการกำ�หนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งทางบริษัทจะได้เปรียบจากการรับคำ�สั่งซื้อในปริมาณที่มาก
เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) และการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกำ�หนดเวลา  จึงทำ�ให้ลูกค้า
กลุ่มต่างประเทศ และกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริษัททั้งหมด ยังคงมียอดสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการผลิต
ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ
• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็นร้อยละ 40.25 และร้อยละ
37.90 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ซึ่งในปี 2560 มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย อันเป็นผลมาจากราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปรับตัวลดลง
และบริษัทมีการใช้วัตถุดิบอย่างอื่นประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น อาทิ การนำ�เหล็กมาผสมในแบบของผลิตภัณฑ์
บริษัทไม่มีการทำ�สัญญาซื้อขายกับผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการ
จัดหาวัตถุดิบหากผู้จัดจำ�หน่ายไม่สามารถจำ�หน่ายวัตถุดิบให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองดการจำ�หน่ายวัตถุดิบ
ให้กับบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการจัดหา
วัตถุดิบ โดยได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำ�หน่ายรายใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งจำ�นวนผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบกว่าร้อยละ 80 ของจำ�นวนผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบหลัก
มีการขายวัตถุดิบให้กับบริษัทมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา โดยในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา
ราคาวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่าวไม่มีการแกว่งตัวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามประกอบกับบริษัทใช้นโยบายการควบคุมต้นทุนการผลิต และบริหารจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
จึงส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายลดลงจากปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560
ในส่วนของไม้ยางพารานั้น ปัจจุบันในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราทั้งประเทศอยู่ที่ปริมาณ 23.34 ล้านไร่ ในขณะ
มีปริมาณการตัดโค่นไม้ยางพาราจะอยู่ที่ปีละ 400,000 - 500,000 ไร่ ซึ่งการปลูกไม้ยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูก มีวัตถุประสงค์
เพื่อกรีดน้ำ�ยางไปทำ�ยางแผ่นเพื่อจำ�หน่าย ซึ่งต้นยางถือเป็นผลพลอยได้จากการปลูกยาง เนื่องจากเมื่อต้นยางมีอายุมากขึ้น
น้ำ�ยางจะลดลง จึงตัดโค่นไม้ยางมาจำ�หน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำ�หน่าย ดังนั้น หากมีปริมาณ
ความต้องการไม้ยางพารามากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนไม้ยางอันจะนำ�มาซึ่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไร
ของกิจการได้ อย่างไรก็ตามราคาจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ช่วงปี 2557 ราคาไม้ยางพาราเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น
ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่าว บริษัทจะมีการติดตาม
ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัท
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• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
บริษัทดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์และกระดาษปิดผิว ซึ่งแรงงานด้านการผลิตถือเป็นส่วนสำ�คัญ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,261 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ�จำ�นวน 289 คน และลูกจ้างรายวัน
จำ�นวน 972 คน ซึ่งประมาณร้อยละ 80.00 ของจำ�นวนลูกจ้างรายวันทั้งหมดอยู่ในฝ่ายโรงงาน/ผลิต ซึ่งการมีแรงงาน
เป็นจำ�นวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ โดยในระหว่างปี คนงาน
มีการเปลี่ยนงานรวมทั้งบริษัทมีการขยายกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา  จึงอาจเกิดการหมุนเวียนของแรงงานเพิ่มขึ้น/ลดลง
จนอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการผลิ ต ได้ ใ นบางช่ ว ง ซึ่ ง บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว
และกำ�หนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบกับปัญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ด้วยการนำ�เข้าเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้กระบวนการผลิต
เป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic System) มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
บริษัทเริ่มดำ�เนินธุรกิจจากการก่อตั้งโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการบริหารอย่างมืออาชีพของ
กลุ่มผู้บริหารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำ�เนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผู้บริหารหลักของบริษัทได้สร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักของบริษัทในด้านการบริหารงาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ได้ ทัง้ นี้ บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้มกี ารจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession plan)
และได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานภายใต้อำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนดอย่างเต็มที่
รวมถึงผลักดันให้เกิดการทำ�งานเป็นทีมเพือ่ สร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำ�งานให้เพิม่ ขึน้ ภายใต้การพิจารณาผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่ไปกับการให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำ�งาน
โดยเท่าเทียมและสม่ำ�เสมอ รวมทั้งได้ส่งเสริมและมอบหมายให้พนักงานมีตำ�แหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเพื่อรองรับด้านการ
บริหารจัดการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถลดการพึ่งพิงการบริหารงานโดยผู้บริหารหลักได้ในอนาคต
• ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.20 ของทุนจดทะเบียน
ที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว ซึ่งการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว อาจทำ�ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการบริหารงาน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในวาระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน จากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
ทัง้ นีเ้ พือ่ การตรวจสอบและถ่วงดุลให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ซึ่งกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบ
หนึ่งท่านเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แอค - พลัส คอนซัลแตนท์ จำ�กัด เข้าทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัท
ยังคำ�นึงถึงการให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
ดังนั้น ด้วยโครงสร้างที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่าว บริษัทจึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
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• ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เนื่องจากช่วงปี 2560 บริษัทได้ขยายการดำ�เนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ทั้งส่วนที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ บริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ในฐานะบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่
ร้อยละ 99.99 เป็นผู้เข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนั้น การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่
- ความเสี่ยงจากความสำ�เร็จของโครงการ / ความเสี่ยงจากการเปิดดำ�เนินโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งในส่วนของ
		 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ผ่านการเข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท
		 พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ�กัด (GEP) ปัจจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการสำ�หรับเฟสที่ 1 จำ�นวน 50
		 เมกะวัตต์แรกจากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดจากอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้างโครงการ
		 ทำ�ให้วันเปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ต้องล่าช้าออกไป หรือทำ�ให้มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
		 บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
		
		
		
		
		

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทใน GEP ซึ่งตัวแทนกรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคืบหน้า  รวมทั้ง
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำ�เนินการของโครงการลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ตัวแทน
กรรมการจะนำ�เสนอรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำ�เนินการ
ก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกคราวที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

		
		
		
		
		

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากแหล่งเงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับจากสถาบันการเงินจะถูกกำ�หนดเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้น หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินของโครงการ ซึ่งจะกระทบต่อส่วนแบ่งกำ�ไร
ที่บริษัทจะได้รับ อย่างไรก็ตามสำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ได้กำ�หนดให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ตามสัดส่วนที่กำ�หนด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Credit Facility Agreement)

		
		
		
		
		

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของบริษัท
ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (PWGE) จังหวัดนราธิวาส ซึง่ ใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้า 
โดยส่วนใหญ่คือ ไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ ซึ่งหากราคาไม้สับส่งถึงหน้าโรงไฟฟ้ามีความผันผวน
อย่างมีนัยสำ�คัญ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนของบริษัทได้

		
		
		
		
		

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทใน PWGE ซึ่งตัวแทนกรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการดำ�เนินงาน
ของโครงการเป็นประจำ�ทุกเดือน เพือ่ รับทราบถึงสัดส่วนต้นทุนการผลิตไฟฟ้า  และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับโครงการ
ซึง่ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในทีมคณะกรรมการบริหารจะเร่งหาแนวทางแก้ไข พร้อมติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาพรวมการดำ�เนินงานของโครงการ
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เป็นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อกับ
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน

- ไม่มี -

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

- อาคารสำ�นักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่
37/9 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง - แกลง ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง
จังหวัดระยอง
- อาคารสำ�นักงาน โรงงาน และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 29/1
หมู่ 3 ซอยชงโค - ชุมนุมใน ตำ�บลวังจันทร์ อำ�เภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
- อาคารสำ�นักงาน โชว์รูม และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 25/28
หมู่ 12 ตำ�บลบึงคำ�พร้อย อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
4. ส่วนปรับปรุงอาคาร

3. อาคาร

30.42

89.53

0.58

เพื่อใช้ในโรงงาน / สำ�นักงาน
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ที่ตั้งอาคารสำ�นักงานใหญ่และอาคาร
โรงงานและคลังสินค้า
ใช้เป็นอาคารสำ�นักงาน โรงงาน โชว์รูม
และคลังสินค้า

มูลค่าสุทธิ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)
เป็นหลักประกัน
96.64
- ที่ ตั้ ง อาคารสำ � นั ก งานใหญ่ แ ละ
วงเงินสินเชื่อกับ
อาคารโรงงานและคลังสินค้า
- ที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้า
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
- ที่ตั้งโชว์รูมและคลังสินค้าของบริษัท

ภาระผูกพัน

- ไม่มี -

เป็นเจ้าของ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เป็นเจ้าของ

ลักษณะทรัพย์สิน

- ที่ดินโฉนดเลขที่ 22357, 29832, 47836, 55949, 61964
และ 55306 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง จังหวัด
ระยอง เนื้อที่รวม 43-0-37 ไร่
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลวังจันทร์
อำ�เภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 54-2-11 ไร่
- ที่ดินโฉนดเลขที่ 138570 และ 138571 ตั้งอยู่ที่อำ�เภอบึงคำ�พร้อย
อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 1-0-3 ไร่
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน

1. ที่ดิน

ประเภท
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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ระบบไฟฟ้า
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
อุปกรณ์โชว์รูม
ยานพาหนะ

ลักษณะทรัพย์สิน

10. งานระบบสาธารณูปโภค
11. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

6.
7.
8.
9.

5. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

ประเภท
ทรัพย์สิน

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)
81.86
เพื่อใช้ในโรงงาน
เป็นเจ้าของ / บางส่วน เครื่องจักรบางส่วน
เป็นหลักประกัน
เป็นทรัพย์สินภายใต้
วงเงินสินเชื่อกับ
สัญญาเช่าซื้อ
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี 0.10
เพื่อใช้ในโรงงาน / สำ�นักงาน
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี 3.05
เพื่อใช้ในโรงงาน / สำ�นักงาน
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี 1.31
ทรัพย์สินภายใต้
- ไม่มี 21.05
เพื่อใช้ในการติดต่อและการขนส่ง
สัญญาเช่าซื้อ
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี 0.00
เป็นเจ้าของ
- ไม่มี 26.55
เพื่อใช้ในโรงงาน
รวม
351.09

ลักษณะกรรมสิทธิ์
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 3.12 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวคือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สัญญาที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจ
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับผู้ให้เช่า 2 ราย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโชว์รูมสำ�หรับจำ�หน่าย
สินค้าของบริษัทภายใต้ตราสินค้า “ELEGA” และ “FINNA HOUSE” ดังนี้
1.

ตราสินค้า “ELEGA”

ผู้ให้เช่าพื้นที่
ที่ตั้ง / พื้นที่เช่า
• บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ • Index Living Mall
จำ�กัด (Index Living Mall) สาขารังสิต
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ : พื้นที่ 203.12 ตร.ม.
2.11 รายการระหว่างกัน)

• Index Living Mall
สาขาบางนา
: พื้นที่ 426.90 ตร.ม.
• Index Living Mall
สาขาบางใหญ่
: พื้นที่ 132.50 ตร.ม.
• Index Living Mall
สาขารัตนาธิเบศร์
: พื้นที่ 108.00 ตร.ม.
• Index Living Mall
สาขาชลบุรี
: พื้นที่ 148.00 ตร.ม.
• Index Living Mall
สาขาพัทยา2
: พื้นที่ 150.70 ตร.ม.
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ระยะเวลาเช่า
การต่ออายุสัญญา
: 3 ปี
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า
: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 58 90 วัน หากบริษัทประสงค์ที่จะ
ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61
ขอต่ออายุสัญญาเช่า  จะต้อง
แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพื่อพิจารณา
ต่ออายุสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า
มีสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการ
พิจารณาต่ออายุสัญญา และ
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า
และค่าบริการเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่า
และค่าบริการตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริการ
: 3 ปี
: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 59
ถึงวันที่ 31 ม.ค. 62
: 3 ปี
: ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 59
ถึงวันที่ 27 ต.ค. 62
: 3 ปี
: ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 58
ถึงวันที่ 19 พ.ย. 61
: 3 ปี
: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60
ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
: 3 ปี
: ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 60
ถึงวันที่ 17 ก.ค. 63

ผู้ให้เช่าพื้นที่
•
:
•
:
•
:
•
:
•
:
•
:
•
:
•
:

ที่ตั้ง / พื้นที่เช่า
Index Living Mall
สาขาเชียงใหม่
พื้นที่ 113.00 ตร.ม.
Index Living Mall
สาขาราชพฤกษ์
พื้นที่ 141.40 ตร.ม.
Index Living Mall
สาขาเกษตร - นวมินทร์
พื้นที่ 173.00 ตร.ม.
Index Living Mall
สาขานครราชสีมา
พื้นที่ 146.00 ตร.ม.
Index Living Mall
สาขาหาดใหญ่
พื้นที่ 151.00 ตร.ม.
Index Living Mall
สาขาหาดใหญ่
พื้นที่ 326.30 ตร.ม.
Index Living Mall
สาขาระยอง
พื้นที่ 138.40 ตร.ม.
Index Living Mall
สาขาสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ 134.50 ตร.ม.

ผู้ให้เช่าพื้นที่
ที่ตั้ง / พื้นที่เช่า
• บริ ษั ท โฮม โปรดั ก ส์ • Home Pro
เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา
: พื้นที่ 75.41 ตร.ม.
(Home Pro)

• Home Pro
สาขาชัยพฤกษ์
: พื้นที่ 125.00 ตร.ม.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ระยะเวลาเช่า
3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 58
ถึงวันที่ 31 ก.ค. 61
3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 58
ถึงวันที่ 22 ก.พ. 61
3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 58
ถึงวันที่ 25 พ.ค. 61
3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60
ถึง วันที่ 31 พ.ค. 63
3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 58
ถึง วันที่ 28 ก.พ. 61
3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.60
ถึง วันที่ 10 ส.ค. 63

การต่ออายุสัญญา

: ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 58
ถึง วันที่ 27 ส.ค. 61
: 3 ปี
: ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 58
ถึง วันที่ 23 ก.ค. 61
ระยะเวลาเช่า

:
:

:
:

การต่ออายุสัญญา
3 ปี
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี . ค. 57 180 วัน หากบริษัทประสงค์
ถึงวันที่ 25 มี.ค. 60
ที่ จ ะขอต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า
จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ เช่ า ทราบ
เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ อายุ สั ญ ญา
และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
ค่าเช่าจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป
ของค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารใน
สัญญาปัจจุบัน
3 ปี
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 ก.พ. 59
ถึงวันที่ 25 ก.พ. 62
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ผู้ให้เช่าพื้นที่
•
:
•
:
2.

ที่ตั้ง / พื้นที่เช่า
Home Pro
สาขานครราชสีมา
พื้นที่ 100.00 ตร.ม.
Home Pro
สาขาพุทธมณฑลสาย 5
พื้นที่ 190.00 ตร.ม.

การต่ออายุสัญญา

: 3 ปี
: ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ก.ย. 59
ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62
: 3 ปี
: ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 ต.ค. 59
ถึงวันที่ 15 ต.ค. 62

ตราสินค้า “FINNA HOUSE”

ผู้ให้เช่าพื้นที่
ที่ตั้ง / พื้นที่เช่า
• บริ ษั ท โฮม โปรดั ก ส์ • Home Pro
เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) สาขากิ่งแก้ว
: พื้นที่ 50.00 ตร.ม.
(Home Pro)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง-มอลล์ • Index Living Mall
จำ�กัด (Index Living Mall) สาขาราชพฤกษ์
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ : พื้นที่ 82.47 ตร.ม.
2.11 รายการระหว่างกัน)
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ระยะเวลาเช่า

ระยะเวลาเช่า

:
:

:
:

การต่ออายุสัญญา
3 ปี
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ส.ค. 58 180 วัน หากบริษัทประสงค์
ถึงวันที่ 31 ก.ค. 61
ที่ จ ะขอต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า
จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ เช่ า ทราบ
เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ อายุ สั ญ ญา
และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
ค่าเช่าจะพิจารณาเป็นคราวๆ ไป
ของค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารใน
สัญญาปัจจุบัน
3 ปี
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 พ.ย. 58
ถึงวันที่ 21 พ.ย. 61

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำ�นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
• พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
• รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
• รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
• ดร.เอกรินทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
• นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
• นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
• นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ
• นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
• นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท :
• นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
• นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
• นายชาลี
สุขสวัสดิ์
• นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
• นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
ข้อจำ�กัดอำ�นาจของกรรมการ :

ไม่มี

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านสาขา
วิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของ
บริษัท
นอกจากนี้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ที่ทางบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อขยายการดำ�เนินธุรกิจ
สำ�หรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คำ�นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของสำ�นักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5* ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
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ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
• ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาต
ต่อสำ�นักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า  ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
*บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำ�หนดตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ซึ่งได้กำ�หนดไว้ให้
ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
• ดำ�เนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีบทบาทในการกำ�หนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
• มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
• สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• มีหน้าที่กำ�กับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�และสนับสนุน
การดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำ�ของบริษัท
• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์หรือ
กฎบัตรที่กำ�หนดไว้
• เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
• มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำ�เสมอ ดำ�เนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
• กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัท
• พิจารณาอนุมัติผังอำ�นาจอนุมัติ
• กำ�กับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
• พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
• รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
• แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ กำ�หนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
• การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำ�นวน 4 ท่าน / กรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน การปกครอง
การผลิต การตลาด ด้านพลังงาน เป็นต้น
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.มนตรี		
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์		
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด		
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์รำ�ไพ บุญชะนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
		 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
		 จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่งตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำ�นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
• นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
• นายชาลี
สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
• นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร
• นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

• มีอำ�นาจสั่งการ วางแผน และกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ดำ�เนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะ
การแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• ควบคุม ดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติหรือกำ�หนดไว้แล้ว
• เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ แล้วแต่กรณี
• กำ�หนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
• อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
• มีอำ�นาจดำ�เนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
• มีอำ�นาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำ�ระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของบริษัท ตามสัญญา
และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำ�นาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
• ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำ�นาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ
ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอำ�นาจลงทุน และดำ�เนินการชำ�ระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอำ�นาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
• ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำ�นาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำ�นาจอนุมัติ
ที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
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• มีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
• ดำ�เนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำ�เนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในแต่ละคราวไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือ
การมอบอำ�นาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำ�นาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำ�นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
• รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นายชาลี สุขสวัสดิ์		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
• นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์		
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ดำ�เนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการการบริษัทกำ�หนดการประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน
และตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร
• ให้คำ�แนะนำ�และให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
• กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจว่าความเสี่ยงได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
• ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
• รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
• นายชาลี สุขสวัสดิ์ 		
กรรมการ
• นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ 		
กรรมการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

• คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำ�หนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• จั ด ทำ � แผนพั ฒ นาการฝึ ก อบรมที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการและความรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของกิ จ การให้ แ ก่
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
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• จัดทำ�แผนการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพ
ให้สามารถสืบทอดตำ�แหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
• รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
• นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
• นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการผู้ จั ด การ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ รู ป แบบและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนมี ค วามเหมาะสม
โดยดำ�เนินการ ดังนี้
- ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทเพื่อเปรียบเทียบถึงความเหมาะสม
- กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทน
		 บุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำ�เร็จ
- ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำ�นวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละ
		 รูปแบบให้มีความเหมาะสม
- พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำ�หนดหรือข้อแนะนำ�ที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินผลกรรมการผู้จัดการและนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำ�นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
• นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)
• นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
• นายสิทธิโชค
ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำ�นักงานใหญ่)
• นางสุภัค
สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
• นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
• นายราชา	
พจน์อริยะ ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน สำ�นักงานใหญ่
• นายอรรถพล
ธนาพล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน สาขา 1
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

• เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอำ�นาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใด
ดำ�เนินการเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติประจำ�วันของบริษัท
• เป็นผู้กำ�หนดและกำ�กับดูแลการดำ�เนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารกำ�หนด
• ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
• มีอำ�นาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอำ�นาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ
การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการชำ�ระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำ�นาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
• มีอำ�นาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำ�ระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของบริษัท
ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำ�นาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
• เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารตามลำ�ดับของความสำ�คัญ
• มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตำ�แหน่งต่ำ�กว่าผู้จัดการฝ่ายลงไป
• มีอำ�นาจดำ�เนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำ�เนินงาน
ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ
• ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
• มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร
• นำ�เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
• สรุปผลการดำ�เนินงานเพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
• กำ�กับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือ การมอบอำ�นาจ
ช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำ�นาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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การอืน่ ใดนอกเหนือจากทีก่ ล่าวข้างต้น กรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถกระทำ�ได้ เว้นแต่จะได้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นคราวๆ ไป
การกำ�หนดอำ�นาจอนุมัติวงเงิน
เรื่อง
คณะกรรมการบริหาร
1. อนุมัติการจัดหา
ไม่เกิน 60,000,000 บาท
ทรัพย์สนิ ถาวรประเภท
อสังหาริมทรัพย์
2. อนุมัติการขาย
ไม่เกิน 40,000,000 บาท
สินทรัพย์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์
3. อนุมัติการซื้อ
ไม่เกิน 30,000,000 บาท
เพื่อการซ่อมบำ�รุง
4. อนุมตั กิ ารซือ้ อุปกรณ์ ไม่เกิน 20,000,000 บาท
และวัสดุสำ�นักงาน
5. อนุมัติการขาย
ไม่เกิน 20,000,000 บาท
สินทรัพย์ยกเว้น
อสังหาริมทรัพย์
6. อนุมัติวงเงินกู้
ไม่เกิน 100,000,000 บาท
ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ไม่เกิน 1,000,000 บาท

-

ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

-

-

-

หมายเหตุ : กรณีเกินอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จะต้องนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)
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เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท
นางสาวทิ พ วรรณ สุ ข สวั ส ดิ์ ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามมาตรา  89/15 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามระเบียบและข้อกำ�หนดของ สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำ�นักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
- รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- รายงานประจำ�ปี
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56 - 1)
8. การดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำ�แหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำ�แหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ค่าตอบแทนรายเดือน :
- ประธานกรรมการ
28,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
23,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
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ค่าเบี้ยประชุมสำ�หรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำ�นวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
• ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำ�เนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับ
ปี 2559 ที่ผ่านมาทุกประการ
หมายเหตุ :
			
			
			
			

เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการควบคุม
การตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำ�นาจ
อนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำ�เสนอเป็นวาระการประชุม
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการ
เพิ่มเติมดังกล่าว

จำ�นวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2558 - 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
8
8
9
9
15
15
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
8
8
9
9
15
15
รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
8
7
9
9
15
13
นายชูพงษ์
ธนเศรษฐกร
5
5
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
9
9
นายชาลี
สุขสวัสดิ์
8
8
9
9
15
12
นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
8
8
9
9
15
15
นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
8
8
9
9
15
15
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
8
8
8
9
15
14
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
8
8
9
9
15
13

หมายเหตุ : •
			
		 •
			

นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
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คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม
4
4
4
4
5
5
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
4
4
4
4
5
5
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
4
3
4
4
5
4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.มนตรี
รศ.ทรงกลด
นายชาลี
นายอารักษ์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม
โสคติยานุรักษ์
3
3
3
3
3
3
จารุสมบัติ
3
3
3
3
3
2
สุขสวัสดิ์
3
3
3
3
3
3
สุขสวัสดิ์
3
3
3
3
3
3

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
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ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง จำ�นวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม การประชุม ที่เข้าประชุม
โสคติยานุรักษ์
1
1
1
1
1
1
สุขสวัสดิ์
1
1
1
1
1
1
สุขสวัสดิ์
1
1
1
1
1
1

เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม

โบนัส

ปี 2558
รวม

เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม

โบนัส

ปี 2559
รวม

เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม

โบนัส

ปี 2560

รวม

หน่วย : บาท

20,000
20,000
15,000
55,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โบนัส

ปี 2558

เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 180,000
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
120,000
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
120,000
รวม
420,000

รายชื่อคณะกรรมการ

28,000
28,000
28,000
84,000

เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม

200,000 276,000
140,000 216,000
135,000 216,000
475,000 708,000

รวม

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โบนัส

ปี 2559

35,000
35,000
28,000
98,000

เงินเดือน ค่าเบีย้ ประชุม

304,000 276,000
244,000 216,000
244,000 216,000
792,000 708,000

รวม

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

โบนัส

ปี 2560
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311,000
251,000
244,000
806,000

รวม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
480,000 65,000 120,000 665,000 552,000 98,000 120,000 770,000 552,000 161,000 120,000 833,000
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 420,000 80,000 120,000 620,000 492,000 119,000 120,000 731,000 492,000 189,000 120,000 801,000
รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
360,000 70,000 60,000 490,000 430,000 112,000 60,000 604,000 432,000 168,000 60,000 660,000
นายชูพงษ์
ธนเศรษฐกร
- 135,000 35,000
- 170,000
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
- 144,000 77,000 35,000 256,000
นายชาลี
สุขสวัสดิ์
180,000 65,000 60,000 305,000 216,000 91,000 60,000 367,000 216,000 147,000
- 363,000
นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 63,000 60,000 339,000 216,000 126,000
- 342,000
นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
180,000 65,000 60,000 305,000 216,000 84,000 60,000 360,000 216,000 154,000
- 370,000
นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 70,000 60,000 346,000 216,000 112,000
- 328,000
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
180,000 45,000 60,000 285,000 216,000 70,000 60,000 346,000 216,000 126,000
- 342,000
รวม
2,160,000 480,000 600,000 3,240,000 2,691,000 742,000 600,000 4,033,000 2,700,000 1,260,000 335,000 4,295,000
หมายเหตุ : - นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลา
			 ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
		 - ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สำ�หรับปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงตำ�แหน่งที่ดำ�รงอยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
รวม

รศ.ดร.มนตรี
รศ.ทรงกลด
นายชาลี
นายอารักษ์

โสคติยานุรักษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม
10,000
10,000
10,000
10,000
40,000

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม
14,000
14,000
14,000
14,000
56,000

ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม
21,000
14,000
21,000
21,000
77,000

ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม
14,000
14,000
14,000
42,000

ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม
14,000
14,000
7,000
35,000

ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
รวม

จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

7,000
7,000
7,000
21,000

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี
2. นายชาลี
3. นายอารักษ์
รวม

โสคติยานุรักษ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

7,000
7,000
7,000
21,000

7,000
7,000
7,000
21,000

7,000
7,000
7,000
21,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2558
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
(คน)
(บาท)
10,824,000
7
476,000
7
342,720
7
11,642,720

ปี 2559
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
(คน)
(บาท)
7
9,990,760
773,730
7
332,283
7
11,096,773

ปี 2560
จำ�นวน จำ�นวนเงิน
(คน)
(บาท)
7
10,008,720
736,060
7
335,184
7
11,079,934

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัท ในส่วนที่
นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการ ค่าบำ�เหน็จ โบนัส และอื่นๆ จากเดิมที่เคยมีการกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัทไว้อยู่ก่อนแล้ว หากในภายหลังจะมีการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า
1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำ�เข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการ
พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็นกรณีของการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมในรูปของรถประจำ�ตำ�แหน่ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึ้นของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงานขับรถประจำ�ตำ�แหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาท
ต่อคนต่อปี จะต้องนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลและให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำ�รายการดังกล่าวต่อไป
ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 108

4. บุคลากร
จำ�นวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในรอบปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนพนักงาน ดังต่อไปนี้
ประเภทพนักงาน
พนักงานประจำ�
1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายการตลาด
3. ฝ่ายโรงงาน/ผลิต
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. ฝ่ายจัดซื้อ
6. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ
7. ส่วนงานสโตร์/คลังสินค้า
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก
9. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานรายวัน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
จำ�นวน (คน)
212
11
50
63
21
12
32
8
11
4
849
1,061

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
จำ�นวน (คน)
253
11
102
55
20
13
26
17
5
4
960
1,213

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
จำ�นวน (คน)
334
11
154
66
24
12
34
15
11
7
872
1,206

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณร้อยละ 79.14 เป็นพนักงานในฝ่ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่างด้าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.95
		
ของพนักงานรายวัน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : บาท
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำ�ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน 67,526,241 70,399,617 70,921,236
สำ�รองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง
123,928,952 141,600,598 141,954,236
ค่าอบรมสัมมนา
72,797
72,797
113,467
รวม
191,527,990 212,073,012 212,988,915
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทดำ�เนินการ
		
จัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง โดยจะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลการดำ�เนินงาน
ในแต่ละปีเป็นสำ�คัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณา
การปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายบุคคลตามระดับความมีอุตสาหะ ตั้งใจ ทุ่มเท และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นลำ�ดับต่อมา
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี 109
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำ�งาน โดยกำ�หนดแผนการพัฒนา
บุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำ�ปีสำ�หรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำ�งาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท
และส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มี
สวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำ�คัญคือ
• การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดแนวทางการทำ�งานในฝ่ายงานของตนเองนำ�เสนอความคิดเห็นมุมมอง
ในการทำ�งาน เพื่อพัฒนาการทำ�งานจากรูปแบบเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
• สร้ า งบรรยากาศในการทำ � งานให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในความสำ � เร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณาการให้ ผ ลตอบแทน
แก่บุคลากรทั้งจากผลสำ�เร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำ�งานโดยเฉพาะที่ตัวบุคคล
• ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้จากการปฏิบัติงาน การจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำ�งานจริง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
• ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ด้านการผลิต
ด้านการพัฒนาสินค้า  การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้เพื่อ
จะได้นำ�มาปรับใช้ในกระบวนการทำ�งานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทันต่อทุกๆ สถานการณ์
ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
• ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย
เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและกระตุ้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรภายในองค์ ก รมี ทั ศ นคติ ต่ อ การทำ � งาน ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งการพั ฒ นา
และความเจริญก้าวหน้าในการทำ�งานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมี
การบริหารจัดการให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัตินโยบายกำ�กับ
ดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนำ�มาซึ่งประโยชน์ในระยะยาว
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป โดยนับจากวันที่ได้มีการอนุมัตินโยบายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการในครั้งแรกแล้ว
ก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่สำ�คัญเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสาระสำ�คัญของ
การกำ�กับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ อาทิ
การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน
เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำ�หนดให้มีการดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำ�นวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่
วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม
และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3) บริษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อกำ�หนดต่างๆ
ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เป็นต้น
4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม
บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า  ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตาม
แนวทางที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำ�รายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำ�ถามคำ�ตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า  คณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน หรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้
นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ การดำ�เนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำ�ดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียง
กับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุ่ม และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารที่มี
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติ
การเข้าทำ�รายงานในธุรกรรมนั้นๆ
บริษัทได้กำ�หนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำ�หนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดย
นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้
กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำ�หรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องในการกระทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) ให้ถูกต้อง

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทจะ
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น
การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยบริษัทจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณา
ให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัท เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์
ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียนเรื่องที่
อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถ
ให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่กล่าวมาต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคง
ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
• ให้ความสำ�คัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการให้ความสำ�คัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยในการทำ�งานและคุณภาพชีวิต
ของพนักงานเป็นสำ�คัญ
• การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำ�ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มีกับสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด
• เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า  และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน
การรักษาความลับของลูกค้า  การให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำ�หนด
ราคาที่มี
• การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า
• ให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังตอบแทนชุมชน
และสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำ�เสมอ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูล
ด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สม่ำ�เสมอ และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งข้อมูลสำ�คัญที่บริษัทจะเปิดเผย
ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและได้รับการรับรองจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การจัดให้มีสำ�นักงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบได้ (Check
and Balance) และเป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำ�หน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สำ�คัญให้แก่นักลงทุนทราบ
• ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
• การดำ�เนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
• การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำ�เนินกิจการแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การตอบคำ�ถามทางโทรศัพท์ 02-152-7302 ต่อ 212 (หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com หรือ
www.elegathai.com
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นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ได้แก่
• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำ�นวนครั้งของการประชุมและจำ�นวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
• เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
• นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
• นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
• จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
• โครงสร้างการถือหุ้น
• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
• วิสัยทัศน์/ภารกิจ
• รายงานประจำ�ปี
• งบการเงิน
• ข่าวสารที่เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลต่างๆ ข้างต้นนอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ� เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้อมูลต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา
บริษัทยังจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านการพบปะกับนักวิเคราะห์เป็นประจำ� โดยในปี 2560 บริษัท ได้จัดให้มีการพบปะในลักษณะ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท กั บ นั ก วิ เ คราะห์ เป็ น จำ � นวน 4 ครั้ ง ในรอบปี ในรู ป แบบของการจั ด ประชุ ม แบบกลุ่ ม ใหญ่
และการประชุมแบบกลุ่มย่อย นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา  บริษัทได้จัดให้มีการนำ�เสนอข้อมูลต่อนักลงทุนประเภทสถาบัน
รวมแล้วไม่ต่ำ�กว่า 6 แห่ง เพื่อนำ�เสนอข้อมูลของบริษัท และสร้างโอกาสการจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
ผ่านทางรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ในแบบมอบอำ�นาจทั่วไป
(General Mandate) ซึ่งบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ
จำ�นวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด
(Private Placement) ในแบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว
เต็มจำ�นวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จำ�นวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำ�นวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของ
ทุนชำ�ระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่ได้ดำ�เนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
แต่อย่างใด โดยในส่วนของการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) บริษัทมีจำ�นวนหุ้นคงเหลือ
สำ�หรับการจัดสรรเพื่อเสนอขายจำ�นวน 47,975,178 หุ้น

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Responsibilities)

คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบด้ว ยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายซึ่ ง สามารถนำ �
ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำ�หนดแนวทางนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อกำ�หนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
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คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำ�คัญ
ในการกำ�หนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำ�กับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำ�นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก
ฝ่ายบริหารจำ�นวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน และจาก 4 ท่าน ใน 5 ท่าน ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอิสระ โดยบริษทั ได้ก�ำ หนดนิยามกรรมการอิสระในระดับทีเ่ ข้มกว่าหลักเกณฑ์ทสี่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด กรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ
จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า  5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน และมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำ�หนดขอบเขตและอำ�นาจในการดำ�เนินการของคณะกรรมการ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีครั้งไหนที่มีจำ�นวนกรรมการต่ำ�กว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม และนับตั้งแต่ปี 2558 นี้ จึงได้กำ�หนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับจำ�นวน
องค์ประชุมขั้นต่ำ� ว่า  ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการจะต้องมีจำ�นวนอยู่ไม่น้อยกว่า  2 ใน 3
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของ
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามขอบข่าย และอำ�นาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทยังส่งอบรมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อกำ�หนดให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
บริ ษั ท มี ก ระบวนการกำ � หนดค่ า ตอบแทนที่ ชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดยนำ � เสนอเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน
ที่กำ�หนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทจะมีการกำ�หนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับเอกสารประกอบ
การประชุมในแต่ละวาระการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายจัดการประชุมไม่น้อยกว่า  7 วัน และในการประชุม
กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ
จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระทีต่ นมีสว่ นได้เสีย โดยได้ก�ำ หนดให้กรรมการบริษทั ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในทุกครัง้
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น โดยในการประชุมจะพิจารณาถึงวาระการประชุมที่จะพิจารณาว่า มีความจำ�เป็นที่จะต้องเชิญผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนั้นๆ
ด้วยความครบถ้วน และเป็นไปด้วยความรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยควรจะพิจารณาแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบด้วย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่กำ�หนด และในกรณีที่มีความจำ�เป็นคณะกรรมการบริษัท
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อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือผู้มีความเห็นอิสระ
ในสายงานอื่นๆ มาร่วมให้ความเห็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้กำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำ�นักงาน
ก.ล.ต. และจะต้องส่งสำ�เนาเอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำ�หรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำ�กับ
ได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติไว้
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและดำ�เนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ ตามอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา  การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
โดยจะนำ�ข้อมูลค่าตอบแทนที่กำ�หนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กำ�ไรสุทธิ
ใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนปี 2559 ซึง่ จัดทำ�ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้มีการจัดทำ�แบบประเมินผลการทำ�งานของกรรมการผู้จัดการ
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการเป็นประจำ�ทุกปีด้วย หากการประเมินผลการทำ�งาน
ของกรรมการผู้จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จะปฏิบัติงานตามกฎบัตรของแต่ละคณะต่อไปโดยเคร่งครัด
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้น
กรณีที่มีเหตุผลจำ�เป็น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทแก่กรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทและเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำ�นักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท
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2. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบ
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
• ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาต
ต่อสำ�นักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
• ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
• มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ กำ � หนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขต
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดำ�เนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตาม
		 ประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท
1.3 สำ�หรับกรณีที่เป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วง
		 ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง และพิจารณาถึงจำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5
		 บริษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.4 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระตาม
		 หลักเกณฑ์ที่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทเอง
1.5 พิจารณาวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
		 อีกวาระ จะต้องมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
118

		
		

ไม่เกินกว่า  9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำ�เป็น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้น
ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป

เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะนำ�รายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
2.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสาม ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำ�แหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
		 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุม
		 ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมา  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
		 กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4.

ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำ�แหน่ง
กรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

5.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นับตั้งแต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาดำ�เนินการด้านต่างๆ ดังนี้
1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กำ�หนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทำ�แผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดทำ�แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
มีศักยภาพ โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute
of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ ยังได้กำ�หนดเป็นนโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า
ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็นประจำ�และต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถ
พิจารณาคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองได้
โดยเมื่อช่วงปี 2560 ที่ผ่านมามีกรรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่ได้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูน ความรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ไปศึกษาดูงานในโครงการ
“การส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานและวั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม้ ไ ทยเพื่ อ มุ่ ง สู่ อุ ต สาหกรรม
แปรรูปไม้ 4.0” ณ สาธารณรัฐเช็ก
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้ไปศึกษาดูงานในโครงการ “การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไทยเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 4.0” ณ สาธารณรัฐเช็ก
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร The Master of Ivestment Courses (Ultra
Wealth Group รุ่นที่ 3) สถาบัน Ultra Wealth Group
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การกำ�หนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี (สมุห์บัญชี) ของบริษัทจดทะเบียน” ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
วางแผนการสืบทอดตำ�แหน่งงานในหน้าที่ต่างๆ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
แทนตำ�แหน่งที่ว่างลงได้อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อการก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ทำ�งานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาทรับผิดชอบ การได้เข้าร่วม
รับฟังการประชุมในระดับที่เป็นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
2. จัดเตรียมให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเตรียม
รองรับในระดับตำ�แหน่งงานที่สูงขึ้น
3. กำ�หนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งงาน
4. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ�องค์กร การสร้างจิตสำ�นึกในระดับ
ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบุคลากรในสายงานที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารงานระดับรองมีโอกาสได้นำ�เสนอแผนงานและผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง
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4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ลไกในการกำ � กั บ ดู แ ลที่ ทำ � ให้ ส ามารถควบคุ ม ดู แ ลการจั ด การและรั บ ผิ ด ชอบการดำ � เนิ น งานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 6 บริษัท คือ
บริษัท
บริษัทย่อย
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จำ�กัด
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำ�กัด
บริษัทร่วม
5. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
6. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ�กัด

เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน (ร้อยละ)
99.95
75.00
99.99
99.99
33.37
20

เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัทได้จัดส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ และ
ผู้บริหารในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ในฐานะ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
โดยตัวแทนของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม จะมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารงาน การลงทุน เป็นต้น

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ได้กำ�หนดกำ�หนด
ระเบียบข้อบังคับในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
1) ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2) ต้องไม่นำ�ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์
		 แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3) ต้องไม่ทำ�การซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ
		 เข้าทำ�นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
		 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทจะต้อง
หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดย
ข้อกำ�หนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย
หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำ�ผิดร้ายแรง
2.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59
โดยทางบริษัทได้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำ�หรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี (Audit Fee)
สำ�หรับปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 แห่ง
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560 โดยมีค่าตรวจสอบบัญชี
ประจำ�ปีเป็นจำ�นวนเงินรวม 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)
คิดเป็นจำ�นวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำ�นวนเงินสำ�หรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี
2560 เท่ากับ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389 จากบริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขัน
ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยคำ�นึงถึง
ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจสูงสุด” ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นรากฐานสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทภายใต้กรอบการดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ความรับผิดชอบ นวัตกรรมใหม่ และการกำ�กับดูแลกิจการ

โดยบริษัทได้วางกลยุทธ์หลักในการดำ�เนินธุรกิจผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรอบด้าน มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ ความสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.

พัฒนาคนเพื่อสร้างคนเก่ง ควบคู่ไปกับคนดี และมีความรับผิดชอบ
บริษัทกำ�หนดคุณลักษณะพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจำ�เป็นต้องมี พร้อมกำ�หนดความสามารถตามตำ�แหน่งงานไว้อย่างชัดเจน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทำ�งานของพนักงาน ตลอดจนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
คนดี คนเก่ง ให้กับบริษัท และสังคม

2.

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
บริษัทกำ�หนดเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ
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กระบวนการด้านต่างๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

3. การสร้างสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance)
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงาน ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำ�งาน และมีความสุขในชีวิตส่วนตัวควบคู่กันไป
จะทำ�ให้เกิดสุขภาวะในชีวิต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดความสำ�เร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้าของพนักงาน องค์กร และ
สังคมร่วมกัน

4. การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำ�คัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กระบวนการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุม และช่องทางต่างๆ
เพื่อนำ�มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ การดำ�เนินธุรกิจ การบริหาร
จัดการด้านต่างๆ อย่างโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ ผ่านทางรายงานประจำ�ปี เว็บไซต์ และบนเวทีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยบริษัทได้กำ�หนดกรอบจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ จรรยาบรรณสำ�หรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
ได้กำ�หนดนโยบายแนวทางการดำ�เนินงาน เพื่อสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้
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1. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ตระหนักและให้ความสำ�คัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับ
		 ส่วนแบ่งกำ�ไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา
		 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
		 ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ
		 วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
2) ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่
• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้อง
ใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
อย่างเพียงพอ
• รายงานสารสนเทศสำ�คัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงาน
• ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่กระทำ�การใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน
3) กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
		 กิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำ�คัญต่างๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ
		 วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำ�การถัดไป และจัดทำ�รายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทาง
		 เว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5) บริษัทจะนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
		 และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การดำ�เนินการประชุมสามารถกระทำ�ได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
		 และแม่นยำ�
6) บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท
		 จดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเหล่านี้เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
		 และนักลงทุน เพื่อสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทได้ โดยในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุม
		 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยเป็นจำ�นวน 4 ครั้ง และได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
		 พบนักลงทุน เพื่อนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานประจำ�ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่ผ่านมา
7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่ำ�เสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตาม
		 นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
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ลูกค้า
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดำ�เนินธุรกิจด้านการผลิต จำ�หน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน คำ�นึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งาน และการ
		 ให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
2) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานต่อผู้บริโภค
3) ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
		 รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัท
		 ตรวจพบการกระทำ�ความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทำ�ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องถูกดำ�เนินคดี
		 ตามกฎหมาย
4) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้า
		 เป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำ�ร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่
		 และดำ�เนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์
		 ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, www.ecf-furniture.com หรือ
		 ทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียน
		 แก้ไขได้สำ�เร็จร้อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากเดิม
7) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าอย่างต่อเนื่อง
		 โดยในประเด็ น นี้ ทางที ม งานด้ า นการตลาดของบริ ษั ท จะมี ก ารเข้ า พบและร่ ว มประชุ ม กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในประเทศ
		 และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อรับฟังปัญหา  อุปสรรคในการทำ�งาน
		 ร่ ว มกั น ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา  หาแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม นอกจากนี้ ในทุ ก ๆ ปี
		 บริษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์
		 ที่ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบสินค้าขึ้นใหม่เป็นประจำ�ทุกปี พร้อมกับจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการ
		 พบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า  ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหา
		 ในทางการค้าระหว่างกันเป็นประจำ�ทุกปี
ภาพการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ลูกค้า Costa ประจำ�ปี 2560
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คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และคำ�นึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำ�คัญ
2) คัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตร
		 ต่อสิ่งแวดล้อม
3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคู่ค้า ไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วัตถุดิบและสินค้า
		 ที่ทางบริษัทมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านจัดซื้อของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วม
		 ประชุมกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหา อุปสรรค
		 ในการทำ�งานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
5) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า  โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำ�ร่วมกันอย่างเคร่งครัด
		 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
6) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อคู่ค้าเป็นการ
		 ล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยผู้เกี่ยวข้อง
		 กับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และต้องวางตัวเป็นกลาง
		 ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่งขันทางการค้า
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ดำ�เนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการ
		 แข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า
2) ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้าย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
เจ้าหนี้
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถ
		 ที่จะชำ�ระหนี้ได้ตรงตามกำ�หนดเวลา  รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
		 สัญญาการกู้ยืมเงินโดยเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
4) เปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชำ�ระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตกลงไว้ร่วมกัน
		 ทางลูกหนี้จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ เพื่อรับทราบ
		 นโยบายการดำ�เนินธุรกิจและแผนการดำ�เนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการดำ�เนินธุรกิจต่อเจ้าหนี้
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พนักงาน
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้ความสำ�คัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
		 และความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงานตามศักยภาพของ
		 แต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนักงานท่านนั้น หากพิจารณาเห็นว่า หลักสูตร
		 การอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีการความสนใจที่จะขอสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถ
		 เสนอเรื่องขึ้นมาต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร
		 โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะได้รับภายหลังการเข้ารับการอบรมเป็นสำ�คัญ
3) จัดทำ� Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มี
		 ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดตำ�แหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ความสำ�คัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยในการทำ�งานและคุณภาพ
		 ชีวิตของพนักงานเป็นสำ�คัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำ�นวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
		 พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้อง
		 สวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการ
		 ทำ�งานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้นๆ เป็นสำ�คัญ เช่น หากปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงาน
		 จะต้องสวมที่ปิดหู เป็นต้น
5) การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือ
		 ความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
6) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
7) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ
		 หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
8) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและการพัฒนาบริษัท
9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
		 การทำ�ประกันชีวิตให้กับพนักงาน และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงาน
		 จะมีกำ�หนดเวลาการตรวจตั้งแต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการทำ�งานเป็นประจำ�ในแต่ละปี และในส่วนของแรงงาน
		 ต่างด้าว บริษัทได้จัดให้สำ�นักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เข้าให้ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
10) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำ�งาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ
		 จะได้รับการพิจารณาและกำ�หนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ
		 ทำ�งานร่วมกัน
11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน
		 ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังตอบแทนชุมชน
		 และสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำ�เสมอ
2) ไม่ดำ�เนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยในชุมชนและสังคม
3) กำ�หนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของบริษัท
4) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
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5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับคุณภาพชีวิต
		 ที่ดีขึ้นจากเดิม
6) ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อ
		 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำ�บัด และฟื้นฟู
		 การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) ปลูกจิตสำ�นึกและส่งเสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10) สำ�หรับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลัก
		 คือ ไม้ยางพารา  และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลด
		 ผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท
โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานในประเด็น
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด

2. การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2542 นโยบายสำ�คัญที่บริษัทยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่เริ่มต้นการดำ�เนินธุรกิจคือ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานที่เอาใจใส่ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆ ฝ่าย
ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามหลักการที่หน่วยงานที่กำ�กับดูแลได้กำ�หนดเอาไว้
นอกจากนี้ ยังได้ปลูกฝังหลักการนี้ให้กับพนักงานในทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยกันเอง การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงการรักษาความลับ
การกำ�หนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถแบ่งแนวปฏิบัติ ได้ดังนี้

2.1 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าโดยเสรี
บริษัทได้กำ�หนดขั้นตอนการดำ�เนินงานที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจำ�หน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งกว่าร้อยละ 52
เป็นการส่งออกสินค้าไปจำ�หน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และรองลงมาคือ
การผลิตและจำ�หน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้าแต่ละราย
มีระบบการสั่งซื้อสินค้า  ตรวจสอบคุณภาพสินค้า  และการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามระบบและหลักการที่กำ�หนดไว้
โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนการนำ�เสนอขายสินค้าต่อลูกค้าที่มีความเป็นธรรม และไม่มีลักษณะการผูกขาดเพื่อจำ�หน่าย
สินค้าให้กับลูกค้าเพียงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด สำ�หรับระบบและขั้นตอนการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้าที่จะนำ�มาใช้
ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื้อจะต้องดำ�เนินการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้า ตามหลักการ
ที่กำ�หนดไว้ทุกครั้ง เพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาสนำ�เสนอสินค้าให้กับทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับ
ประโยชน์จากการยึดมั่นในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา

2.2 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริษัทมีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม สมเหตุสมผล
		 มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำ�รายการ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ กรรมการบริษัท
		 ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน
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2)
		
		
		
3)
		
4)
5)
		
		
6)
		

คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรณีที่จำ�เป็นต้องทำ�รายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำ�รายการนั้นเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอกที่มี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดข้อปฏิบัติเอาไว้
ต้องไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ การทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือ
ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท
ห้ามไม่ให้กระทำ�การใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว แสวงหา
ผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัท เช่น กระทำ�การใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หากมีการกระทำ�นั้นๆ
ต้องทำ�เอกสารชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบในทุกกรณี
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนด

2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกำ�หนด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ
ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน พนักงานในทุกระดับ
จะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน การมีสถานที่ทำ�งานที่สะอาด ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ การให้สิทธิเสรีภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำ�ทรัพย์สิน
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ซึ่งบริษัท
มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำ�การอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
นอกจากนี้ บริ ษั ท จะเข้ า ดำ � เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ตามหลั ก นิ ติ ธ รรม ไม่ มี น โยบาย
การใช้แรงงานเด็ก โดยไม่พิจารณารับบุคคลที่มีอายุต่ำ�กว่า  18 ปี เข้าทำ�งาน การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้าง
ด้วยความเป็นธรรม และในทุกๆ ปี บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมประชุมประจำ�ปี ซึ่งวันดังกล่าวพนักงานจะได้เข้าพบ
และรับทราบถึงนโยบายการดำ�เนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนั้นๆ รวมถึงข้อคิด หลักการทำ�งาน หลักการใช้ชีวิตจาก
ผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

2.4 การไม่สนับสนุนให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องจากในทุกๆ ปี บริษัทจะต้องมีการออกแบบและพัฒนาสินค้า เพื่อนำ�เสนอต่อลูกค้าโดยเกิดขึ้นเป็นประจำ� บริษัทให้หลักการ
ต่อฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and development) โดยยึดหลักการที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ลอกเลียนหรือนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้แจ้งข้อร้องเรียนกรณีท่ี
พบเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่
จดหมายส่งถึง
รศ. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
		 กรรมการผู้จัดการ หรือ
สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำ�บลบึงคำ�พร้อย อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
E-mail ส่งถึงสำ�นักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th
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2.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในแผนงานส่วนต่อไปที่จะดำ�เนินการคือ การนำ�เสนอร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ร่างนโยบายดังกล่าวผ่านการ
พิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะดำ�เนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ในการงดให้/รับ
สิ่งตอบแทนทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า  และลูกค้าที่ไม่ได้
รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายงาน
ของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตนี้อย่างต่อเนื่อง

3. นโยบายด้านการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก
ด้านการเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ไปสู่ธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่กับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าดำ�เนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มเข้าลงทุนอย่างจริงจัง และเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการได้รับส่วนแบ่ง
กำ�ไรจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ได้เข้าลงทุนผ่านบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด สำ�หรับโครงการ
โรงไฟฟ้าของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์
ซึ่งเริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ นับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้เข้าลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับปีต่อๆ ไป

4. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกิดจากความผันผวนในด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นอย่างมาก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการการบริโภคสินค้าของบริษัท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Consumer
Products ดังนั้น ทางบริษัทจึงต้องตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท
ได้วางโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1)

บริษัทดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
2) กำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ�แผนงานประจำ�ปี
3) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้ง
กำ�หนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำ�เนินการ ดังนี้
4.1 ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา เช่น ประเภท ระดับความสำ�คัญ แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
4.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
4.3 จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง โดยคำ�นึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์
		 ที่จะได้รับ
4.4 ติดตาม ดูแล ประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการได้อย่างเหมาะสม
5) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งมีระดับสูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อป้องกันพนักงานจากอุบัติเหตุในทุกระดับ รวมถึงความเจ็บป่วย
จากการทำ�งาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน ซึ่งความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้การบริหารได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. วางแผนการดำ�เนินงานสำ�หรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ
3. จัดทำ�คู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำ�งานไว้ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
		 ได้ใช้ประโยชน์
4. กำ�หนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง
		 เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุ
		 อันจะทำ�ให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำ�งาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและ
		 อุบัติภัยร้ายแรงด้วย
6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ�งานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำ�งานใหม่ก่อนให้
		 ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำ�งานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
7. ประสานการดำ�เนินงานความปลอดภัยในการทำ�งานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้ง
		 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำ�งานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
9. รวบรวมผลการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานทุกระดับ และติดตามผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
		 ในการทำ � งานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิ จ การ พร้ อ มทั้ ง รายงานให้ น ายจ้ า งและ
		 คณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
1)
		
2)
		
3)
		
4)
		
5)
		
		
6)
		
		
7)
		
8)
		
9)
		
		
10)
		

บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คำ � สั่ ง และมาตรฐานเรื่ อ งความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ตามที่ทางราชการกำ�หนดอย่างเคร่งครัด
บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
และจะจัดงบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม
บริษัทจะส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
บริษัทจะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตาม
ความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทจะเอาใจใส่ สำ�รวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย
ตามที่บริษัทได้กำ�หนดอย่างเคร่งครัด
บริษัทจะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัท สถานที่ทำ�งาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทอยู่เสมอ
เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำ�มาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำ�งานและสุขภาพที่ดี
โดยทั่วกันของพนักงาน
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ความสำ�เร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำ�งาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมีความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของพนักงาน
และผู้บังคับบัญชีทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ
บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำ�ไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด
ในกรณีที่พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการทำ�งาน บริษัทจะให้การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
พนักงานผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สามารถดำ�รงชีพอยู่ได้ตามสมควร

โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
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ผลการดำ�เนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทยังคง
ดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตามกรอบแนวคิดในการ
ดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Quality Economy)
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้จัดทำ� “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็ น ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ข องกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ พร้ อ มกั น นี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
“คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน” เพื่อทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้องค์กรมีการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ด้านการสื่อสารบริษัทได้จัดทำ�คู่มือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ โดยแจ้งให้พนักงานทราบ
ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ : http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-Governance-Policy.html
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ : http://www.ecf-furniture.com/page-12174-Code-of-Ethics.html
1.

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี 2560 บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับคะแนน
การประเมินผลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับที่ดีมาก (4 ดาว) 3 ปีต่อเนื่อง
โดยในรอบปี 2560 บริษัทมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจำ�ปี 2560
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
80%

SET100 Index
87%

SET50 Index
90%

บริษัท ECF
85%

หมายเหตุ : * ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจำ�ปี 2559 เท่ากับ 84%

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำ�ปีของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำ�
ทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา  โดยเลขานุการบริษัท
จะนำ�ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด ส่งให้กรรมการอิสระทุกท่าน ยกเว้นกรรมการที่มีความสัมพันธ์
กับผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสูงสุด เพื่อทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการอิสระ
แต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำ�ส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน และสรุป
ผลวิเคราะห์การประเมินในรอบปีต่อไป
โดยในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กับกรรมการอิสระทุกท่านเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งสรุป
หัวข้อการประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) ความเป็นผู้นำ� (2) การกำ�หนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผน
และผลการปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงาน
และความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำ�แหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว
รวมถึงการนำ�เสนอจุดแข็ง และประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดได้รับทราบ
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2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ายรับทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทางและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเบื้องต้นไว้ในคู่มือ
พนักงาน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทางวินัย หรือการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่องของการห้ามรับ/จ่ายสินบนจากลูกค้า/คู่ค้า
ของบริษัท และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ�การใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต สำ�หรับการให้ และ/หรือการรับสินบน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยได้จัดทำ�นโยบาย
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ความผิด
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
		 จดหมายส่งถึง
			
รศ. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
				
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ
			
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
				
กรรมการผู้จัดการ หรือ
			
สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
				
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
				
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำ�บลบึงคำ�พร้อย อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
			
E-mail ส่งถึงสำ�นักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ
				
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th
ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับแจ้งข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริตแล้ว บริษทั มีกระบวนการดำ�เนินการเมือ่ ได้รับข้อร้องเรียน
ดังนี้
1)
		
		
		
		
		

รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง
เมื่อได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ แล้วทางบริษัทจะดำ�เนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำ�ผิด
และทุจริต โดยจะดำ�เนินการจัดตั้งคณะทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริง การทุจริตซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานสูงสุดในหน่วยงานที่ได้รับการร้องเรียน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ
บุคคลอื่นที่พิจารณาเห็นสมควร โดยทีมคณะทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะเริ่มดำ�เนินการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียด

2) หาข้อสรุปมาตรการดำ�เนินการ
		 ทางคณะทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการดำ�เนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหาย
		 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไม่ดำ�เนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต
3)
		
		
		
		

รายงานผล
สำ�นักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่
เป็นเรื่องสำ�คัญจะต้องรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารในระดับสูงสุดของหน่วยงานที่ได้รับข้อร้องเรียน
นั้นด้วย (ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริต)
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับความสำ�คัญ และความร้ายแรงของเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน

การดูแลและปกป้องพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียน
หากบุ ค คลใดในบริ ษั ท มี พ ฤติ ก รรมที่ ก ลั่ น แกล้ ง ข่ ม ขู่ เลื อ กปฏิ บั ติ หรื อ ลงโทษทางวิ นั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ เ หมาะสม
หรือไม่ยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
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ข้อเท็จจริงการทุจริตจากเรื่องร้องเรียนนั้นๆ จะถือว่าบุคคลนั้นกระทำ�ผิดวินัย และต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายต่อบริษัท
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำ�ดังกล่าว หรืออาจมีความผิดในทางกฎหมายต่อไปด้วย
ในปี 2560 ที่ผ่านมา  บริษัทได้ดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชันแล้วพบว่า  ไม่พบความเสี่ยงจากการทุจริต ที่จะจัดเป็นความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญต่อกิจการ และ
บริษัทได้มีการกําหนดแนวปฏิบัติในระบบการควบคุมภายในต่างๆ ทั้งในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดทำ�เอกสารที่มีการ
ตรวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนการทํางานเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันแล้ว
และนอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามความเสี่ยงที่เคยมีการทุจริตหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มของการทุจริตและมีการ
ประเมินผลแล้ว พบว่ายังมีการดูแลควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และในรอบปีที่ผ่านมา  ยังไม่พบว่ามีข้อมูลร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการทุจริตผิดจรรยาบรรณ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญเกิดขึ้นภายในองค์กร
แต่อย่างใด
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำ�ผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับ
ชื่อเสียงของบริษัทในทางลบ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการ
หรือผู้บริหารลาออกจากเหตุผลของการไม่มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หรือระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางด้านกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน และการดำ�เนินธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย
แต่อย่างใด
3.

การดำ�เนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในช่วงปี 2560 นับเป็นปีที่บริษัทมีความคืบหน้าการเข้าดำ�เนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักสู่ธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง รวมถึงช่วยด้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้

3.1
		
		
		

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปัจจุบันเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด แล้ว
ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ทางบริษัท
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

3.2
		
		
		
		
		

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm Power Plant)
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นบริษทั ร่วม คือ บริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย)
จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศ
เมียนมาร์ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สำ�หรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ แรก และเฟสที่ 2 3 4 จะเริ่มรับรู้รายได้ภายใน
ช่วง 3 ปีต่อจากนี้

จากความคืบหน้าโครงการด้านพลังงานทดแทนตามที่กล่าวมาทั้งหมด บริษัทได้กำ�หนดเป้าหมายการเติบโตด้วยการสร้าง
มูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยการปรับโครงสร้างรายได้ในอนาคตจากเดิมที่มีธุรกิจหลักคือ การเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ในอนาคตเมื่อมีความคืบหน้าจากการเข้าลงทุนในโครงการตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น จากการเริ่มรับรู้รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เป็นผลสำ�เร็จ จะส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของ
กลุ่มธุรกิจของบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างช่องทางการสร้างรายได้ที่มีความมั่นคง
และลดความเสี่ยงจากปัญหาภาวะการแข่งขันของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคตลงไปได้
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นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายแผ่นไม้
ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด (Particleboard) และไม้ เ อ็ ม ดี เ อฟ (MDF) ผ่ า นการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ย คื อ บริ ษั ท
แพลนเนทบอร์ด จำ�กัด โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้เอ็มดีเอฟถือเป็น
วัตถุดิบที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท หากการเข้าศึกษาความเป็นไปได้มีความคืบหน้าถึง
ขั้นตอนการเข้าลงทุน ในอนาคตจะส่งผลดีต่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ความเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักคือ การเป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทต่อไป
4.

การบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัท เป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรในความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจสูงสุด ในรอบปี
2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำ�เนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้

4.1 ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่
		 บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการพิจารณาคัดเลือกความน่าเชื่อถือของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อป้องกัน
		 ปัญหาหนี้สญ
ู หรือหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ดังนี้
• ลูกค้าในประเทศ มีการจัดทำ�เอกสารใบเปิดหน้าบัญชี และมีการตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์
พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการให้เครดิตเทอม และการชำ�ระเงินตามความเหมาะสมของลูกค้า
• ลูกค้าต่างประเทศ มีการจัดทำ�เอกสารใบเปิดหน้าบัญชี พร้อมทั้งเงื่อนไขการชำ�ระเงินจะผ่านธนาคาร โดยจะมี
2 รูปแบบ คือ Letter of Credit (L/C) และการโอนเงิน (T/T) เท่านั้น
4.2
		
		
		
		
		
		
		
		

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การพิจารณาจัดทำ�สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศ (Forward Contract) ในปัจจุบันทางบริษัทจะพิจารณา
จัดทำ�สัญญาในปริมาณที่ใกล้เคียงกับรายได้ ไม่ซื้อมากจนเกินไป และจะซื้อในช่วงสั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาวงเงินทำ�สัญญากับมูลค่าคำ�สั่งซื้อที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน นอกจากนี้
ฝ่ายบัญชีการเงินจะต้องจัดทำ�รายงาน Forward Rate เปรียบเทียบทุกเดือนเพื่อรายงานผลการซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศ และวางแผนในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งในประเด็นนี้ทางบริษัทจะให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากการส่งออกไปต่างประเทศ
นอกจากนี้ ได้กำ�หนดเป็นนโยบายที่จะจัดให้มีทีมงานดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและพิจารณาถึงความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการรายงานให้ทราบถึงสาเหตุของความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

4.3
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและการปฏิบัติงาน
ในรอบปี 2560 ทางบริษัทได้พิจารณาทบทวนและดำ�เนินการเกี่ยวกับการทำ�ประกันในด้านต่างๆ ได้แก่ อาคาร
โรงงาน อาคารสำ�นักงาน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้าสำ�เร็จรูป วัตถุดิบ โชว์รูม และประกันการขนส่ง
เพื่อทบทวนถึงมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินเปรียบเทียบกับวงเงินประกันภัยล่าสุดว่า ยังครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งหมดได้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
อบรมเรื่องการดับเพลิง และการจัดทีมดับเพลิง โดยจัดให้มีการอบรมและซ้อมดับเพลิงจริงเป็นประจำ� รวมถึงสร้าง
checklist เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อป้องกันความปลอดภัย อาทิ ถังเก็บน้ำ� ถังดับเพลิง สายดับเพลิง
และอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยอืน่ ๆ ภายในโรงงานมีปา้ ยบ่งชีเ้ รือ่ งความปลอดภัย และวิธกี ารป้องกัน สำ�หรับพนักงาน
มีชุดฟอร์มของพนักงานและกำ�หนดให้ใส่รองเท้าผ้าใบ อุปกรณ์ Safety รองเท้า Safety หมวกคลุมผม ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำ�สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุด้วย
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4.4
		
		
		
		
		
		
		

ความเสี่ยงด้านการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำ�คัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงาน
รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยในรอบปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมต่างๆ เพิ่มขึ้นในโครงสร้างการบริหารจัดการถึง 6 บริษัท ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความสำ�คัญ จัดวางนโยบายการติดตามการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารให้ประกอบเป็นแนวทางเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลง
หรือสามารถควบคุมได้ทันท่วงทีต่อไป

ด้านสังคม (Quality Society)
บริษัทมีความใส่ใจและมีความปรารถนาให้พนักงานทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืน เกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขสู่สังคมรอบตัวโดยบริษัทได้ให้ความสำ�คัญ
กับพนักงานและสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
1.

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ด้านความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยในการทำ�งานและคุณภาพชีวิต
ของพนักงานเป็นสำ�คัญ โดยบริษัท มีเป้าหมายที่จะลดจำ�นวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานเป็นศูนย์ (Zero Accident)

ตารางสรุปจำ�นวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน ประจำ�ปี 2559 - 2560
ความรุนแรง/ความเสียหาย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)
ได้รับบาดเจ็บปานกลาง (หยุดงาน)
ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หยุดงาน)
รวม

จำ�นวนครั้ง
2559
5
3
1
9

2560
21
3
1
25

การรักษา
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส่งโรงพยาบาล
2559
2560
2559
2560
1
20
4
1
1
2
3
1
1
2
20
7
5

จากตารางสรุปจำ�นวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา อัตราความถี่ของการบาดเจ็บของพนักงานอยู่ใน
ระดับที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการคำ�สั่งซื้อของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 บริษัทจึงได้วางนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อลดจำ�นวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานเพื่อ
ทบทวน และให้ความรู้แก่พนักงาน โดยได้จัดให้มีการอบรมและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งขั้นตอน และ
วิธีการทำ�งาน โดยควบคุมให้ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือ
พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู (ear plug) และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณา
จากกระบวนการทำ�งานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้นๆ เป็นสำ�คัญ เช่น หากปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหู (ear plug) เป็นต้น
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กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า  และ
บุคคลผู้มาติดต่องาน โดยได้มีการปรับปรุงและตรวจเช็คระบบป้องกันภัย ทั้งด้านอัคคีภัยและภัยจากทางน้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ
รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรที่ได้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ในการเข้ามาดูแล และควบคุม
การดำ�เนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยในอาคาร รวมทั้งตรวจเช็คสมรรถนะของอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเป็นประจําทุกปี
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อบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น
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ด้านสุขภาพของพนักงาน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปี รวมถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านสุขาพ และฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน

2. การจ้างงาน การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำ�คัญต่อการดูแลพนักงานให้มีความกินดีอยู่ดี มีความสุข เป็นคนดี พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถเพื่อสร้าง “คนเก่ง” และ “คนดี”
ด้านการจ้างงาน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับพนักงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม ตั้งแต่กระบวนการสรรหา  คัดเลือกและพัฒนา  จนถึง
การสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ดังนี้
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สิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานได้รับ
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
วันหยุด
การลาหยุด (ลาป่วย ลากิจ)
ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ)
การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
อันเนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัท
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ยูนิฟอร์มพนักงาน (เฉพาะเสื้อ ปีละ 3 ตัว)
ทุนการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
ค่าซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย
ส่วนลดค่าสินค้าราคาพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ

สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
ประจำ�
สัญญาจ้าง ทดลองงาน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3

ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน
ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy
Work Place) เพื่อสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำ�งานให้บุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้าง
ความสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก โดยกลไกของ Happy Work Place ประกอบด้วยกล่อง
แห่งความสุข 8 ประการ ดังนี้
1) Happy Body บริษัทรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
		 เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) Happy Brain บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งการเรียนรู้ และโอกาสต่างๆ
		 เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาฝีมือ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และบริษัทยังจัดหลักสูตรการอบรมให้กับ
		 พนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ
3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญของสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
		 จะเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวของพนักงาน
		 กับองค์กร
4) Happy Heart บริษัทรณรงค์การมีน้ำ�ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน้ำ�ใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกันใน
		 ที่ทำ�งาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน เช่น การแบ่งปันสิ่งของ ปลูกฝังให้เกิดเป็นสังคมแห่งการให้
5) Happy Money บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการเก็บออม การบริหารจัดการเงิน ให้มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้สิน
		 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำ�เป็น
6) Happy Relax บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ เป็นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
		 ความเมื่อยล้า ความเครียดจากการทำ�งาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำ�ลังใจที่ดี และทำ�ให้พนักงานมีโอกาสสร้าง
		 สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่น การรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุย ปรึกษาหารือกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
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7)
		
		
8)
		
		

Happy Society บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งในบริษัท และสังคมรอบด้าน เป็นการส่งเสริมความรัก
สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ทำ�งาน ชุมชนที่พักอาศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ซึ่งหากสังคมรอบข้างดี องค์กรที่อยู่ใน
สังคมนั้นย่อมมีความสุขไปด้วย
Happy Soul บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำ�คัญทางศาสนา และประเพณีสำ�คัญต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปลูกฝังเรื่องศีลธรรมในการดำ�เนินชีวิต เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�พาองค์กร
ไปสู่ความสำ�เร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำ�นึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงการสร้างสุขที่ยั่งยืนรอบด้าน
ในรอบปี 2560 บริษัทได้วางแผนจัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน และเพื่อยกระดับ
สุขภาวะองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการทำ�งาน (Work Skill)
บริษัทได้วางแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงาน รวมถึงกำ�หนดชั่วโมงการฝึกอบรม ดังนี้
แนวทาง
การพัฒนาในการทำ�งาน
(On-the-Job Training)

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Training)

การอบรมภายนอก
(Public Training)

วิธีการ
กำ�หนดมาตรฐานการฝึกอบรมที่จำ�เป็นของ
แต่ละตำ�แหน่งงาน และจัดให้หัวหน้าแต่ละ
หน่ ว ยงานสอนงานให้ กั บ พนั ก งานในขณะ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง เพื่ อ ให้ รั บ รู้ เข้ า ใจวิ ธี ก าร
ทำ�งานที่ถูกต้อง
กำ�หนดหลักสูตรตามความสามารถ โดยแบ่ง
เป็น
• หลักสูตรพื้นฐานสำ�หรับพนักงาน
• หลักสูตรตามความสามารถเฉพาะตำ�แหน่ง
• หลักสูตรตามความสามารถในการบริหาร
จัดการ
• หลักสูตรอื่นๆ
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดย
สถาบันภายนอก

1.
2.
3.
4.
5.

รวมจำ�นวนชั่วโมง (ต่อปี)
หน่วยงานฝ่ายผลิตภายในโรงงาน
(ไม่ต่ำ�กว่า  50 ชั่วโมง)
หน่วยงานด้านการตลาด
(ไม่ต่ำ�กว่า  10 ชั่วโมง)
หน่วยงานบัญชี - การเงิน
(ไม่ต่ำ�กว่า  30 ชั่วโมง)
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
(ไม่ต่ำ�กว่า 20 ชั่วโมง)
หน่ ว ยงานด้ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท และ
นักลงทุนสัมพันธ์
(ไม่ต่ำ�กว่า  30 ชั่วโมง)

ผลการดำ�เนินการด้านการฝึกอบรมปี 2560
หลักสูตร
การอบรมภายในบริษัท
(In-house Training)
การอบรมภายนอก
(Public Training)
รวม

จำ�นวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
49.5
84.5
134
143

รายงานประจำาป 2560
ANNUALREPORT 2017

การพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต (Life Skill)
บริษัทส่งเสริมการสร้างสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดตั้งคณะทำ�งานขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ “นักสร้างสุข” เพื่อฝึกทักษะของการเป็น
นักสร้างสุของค์กร จากทีป่ รึกษาของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และวิทยากรหลายๆ ท่าน จากองค์กรภาคี เพือ่ ให้คณะทำ�งาน
มีความรู้ ความสามารถในการขยายผลสร้างนักสร้างสุของค์กรเพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับความสุขของทุกคนในองค์กร
สู่ความสุขที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยทักษะที่ “นักสร้างสุข” จำ�เป็นต้องมี ได้แก่
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น
2. ความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหาข้อขัดแย้ง
3. ความสามารถในการนำ�กิจกรรม สร้างบรรยากาศในที่ทำ�งานและคนรอบข้าง
4. เป็นผู้ฟังที่ดี และสามารถสรุปประเด็นได้ถูกต้อง
5. เป็นผู้พูดที่ดี สร้างกำ�ลังใจให้กับคนรอบข้าง
6. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี คิดในแง่บวก
คณะทำ�งานนักสร้างสุขฯ ได้เริ่มดำ�เนินการขยายผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริงด้วยโครงการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของพนักงาน พร้อมกับการตั้งกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย
• ความตรงต่อเวลา
• เคารพผู้ใหญ่
• มีความสุภาพทั้งกิริยา วาจา มารยาท
• มีศีลธรรมและความรับผิดชอบ
• เคารพตนเองและเคารพผู้อื่น
การเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
Happy Workplace
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โครงการสินเชื่อสบายใจ
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดภาระหนี้สินให้กับพนักงาน โดยการลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัท จี แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�โครงการสินเชื่อสบายใจ กู้ง่าย ผ่อนสบาย มอบเงื่อนไขพิเศษให้กับพนักงาน
ที่มีอายุงานกับบริษัท ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นการให้สินเชื่อที่จะช่วยลดภาระหนี้ให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งค่างวดที่ผ่อนชำ�ระ
และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง พร้อมทั้งให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเงินให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เข้าร่วม
โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามกติกาของโครงการฯ และต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามความเป็นจริง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่ม
ดำ�เนินการในปี 2559 และยังคงดำ�เนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการปลูกจิตสำ�นึกในการเป็นผู้ให้ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง ด้วยแนวคิดที่จะช่วยเหลือ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งสร้างความเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนให้เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานในพื้นที่ การเข้าร่วมสนับสนุนการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน การให้ความสำ�คัญ
ต่อการรักษา และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม สภาวะทางธรรมชาติทั้งด้านพื้นที่ป่า และชายทะเลในบริเวณพื้นที่ชุมชน
ในปี 2560 บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ดังนี้
กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้าวสารพนักงาน” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารให้กับพนักงานทุกคน
และบริษัทในเครือซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กับ
พนักงาน

กิจกรรม “ปฏิทินเก่าให้เรานะ...” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าให้เรานะ...” โดยเปิดรับบริจาค
ปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานและบุคคลภายนอก ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคปฏิทินเก่าให้แก่คนตาบอด
เพื่อนำ�ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการนำ�ไปทำ�อักษรเบลล์และใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม

145

รายงานประจำาป 2560
ANNUALREPORT 2017

กิจกรรม “มอบเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ป่วย กับ ECF” ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
ในปีทผ่ี า่ นมาคณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นเิ ทค จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มสมทบทุนบริจาคเงินเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทัง้ นี้ โรงพยาบาลได้มกี ารก่อสร้างอาคารผูป้ ว่ ย และอาคารบริการผูป้ ว่ ยเพิม่ และยังมีความต้องการอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการแพทย์
หลายรายการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงไม่ว่าจะเป็นครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต
และเครื่องอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยอื่นๆ อีกจำ�นวนมาก
กิจกรรม “พี่อิ่มใจ...น้องอิ่มท้อง” ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความมีน้ำ�ใจ และมีความสุขในการเป็นผู้ให้ และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร
เสียสละเพื่อสังคม โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ
นักเรียน รวมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ ชาว ECF
ได้ทำ�มาอย่างต่อเนื่อง
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ด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม
มีการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงาน
มีจิตสำ�นึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทั้งภายในบริเวณอาคาร โรงงาน
และบริเวณโดยรอบ
คลังสินคา
ตางประเทศ
คลังสินคา
ในประเทศ

ผลิต 2
ปดผิว ผลิต 5

ผลิต 7

ตัวอยางการแบงเขต
พ�้นที่ความรับผิดชอบ
ในการดูแลความสะอาด

ผลิต 1
ผลิต 4

ผลิต 3

คลังวัสดุ
OFFICE

พ�้นที่ภายนอกอาคาร
ฝายบุคคลเปนผูรับผิดชอบ
การใช้ทรัพยากร
บริษัทมีการใช้พลังงานในส่วนของกระบวนการผลิต การให้บริการ และสำ�นักงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1. พลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำ�หรับงานสำ�นักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สำ�นักงานใหญ่จังหวัดระยอง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำ�หรับงานสำ�นักงานการตลาด ที่สำ�นักงานสาขาลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เชื้อเพลิง ได้แก่น้ำ�มันดีเซล น้ำ�มันเบนซิน สำ�หรับใช้ในงานขนส่งสินค้าและรถประจำ�สำ�นักงานของบริษัท
3. น้ำ�ประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สำ�หรับงานสำ�นักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สำ�นักงานใหญ่จังหวัดระยอง และ
การประปาส่วนภูมิภาคสำ�หรับงานสำ�นักงานการตลาด ที่สำ�นักงานสาขาลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยบริษัทตระหนักถึงการประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน โดยมีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า
เชื้อเพลิง และน้ำ�ประปา อย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคของพนักงาน
โดยมีวิธีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทั้งขอความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท สำ�หรับการดำ�เนินการ
จัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
• เศษไม้ และเศษขี้เลื่อย เป็นวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ้นงานเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ
ทางบริษัทจะนำ�เศษไม้และเศษขี้เลื่อยบางส่วนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อไอน้ำ� (Boiler) เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน
ในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้และเศษขี้เลื่อยเป็นจำ�นวนมาก ทางบริษัทจะจำ�หน่ายให้กับบุคคลภายนอก
บางส่วน
• ฝุ่น เป็นเศษวัสดุที่ได้จากการขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด ทางบริษัทจะใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น
(Filter Bag) เศษฝุน่ ทีก่ รองได้จะถูกนำ�ไปรวบรวมเพือ่ ขายให้กบั บุคคลภายนอกทีร่ บั ซือ้ เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตต่อไป
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• ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิ้นงาน ทางบริษัทมีวิธีการกำ�จัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดักละอองสีด้วยระบบน้ำ�หมุนเวียน โดยกากสีที่ได้จากการดักละอองสีได้ถูกกำ�จัดโดยวิธี
ที่ถูกต้องต่อไป
• เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิดผิวจากเครื่องจักรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ์งานเสร็จ
ทางบริษัทจะใช้วิธีการฝังกลบภายในพื้นที่ที่กำ�หนดภายในโรงงานต่อไป
• เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้าที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายให้กับผู้รับซื้อต่อไป
• กาว เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทที่สามารถละลายได้ด้วยน้ำ�
(Water Base) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มดำ�เนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มีผลอย่างยั่งยืน
ทั้งต่อสังคมและกิจการ ซึ่งในปีต่อๆ ไป บริษัทจะกำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงต่อถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เดินหน้าจัดกิจกรรมที่อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำ�ผลจากนโยบายและกิจกรรม
การวิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information
and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบควบคุมภายในเรือ่ งการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
และเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว จะคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นสำ�คัญ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำ�โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำ�หรับหัวข้ออื่นว่า
มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
สำ�หรับการดำ�เนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำ�หน้าที่สอบทานให้บริษัท
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารบริษัท
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทว่าจ้างบริษัท แอค - พลัส คอนซัลแตนท์ จำ�กัด เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบและจัดทำ�ระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่มว่าจ้างบริษัท แอค - พลัส คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งจัดทำ�แผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปีเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน
สำ�หรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำ�หนด
ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผูต้ รวจสอบภายในได้น�ำ เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะ
และการดำ�เนินการของบริษทั ต่อข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รับทราบ ซึง่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้องดำ�เนินการแก้ไข โดยจะบรรจุเข้าเป็น
วาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะนำ�เสนอผลการตรวจ
ติดตามและข้อตรวจพบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
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1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ มีกรรมการเป็นคู่สมรสของนาย
(Index Living Mall)
อารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นผู้ถือหุ้นกรรมการ กรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม และผู้บริหาร
ของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ในรอบปี 2560 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
19.92

4.88

1.52

ลักษณะรายการ

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รมู : บริษทั
เช่าพืน้ ที่ Index Living Mall เพือ่
จำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพารา 
ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA”
เงินประกันการเช่าและบริการ
โชว์รูม : บริษัทวางเงินประกัน
การเช่าและบริการโชว์รูมให้ไว้
กับ Index Living Mall เพื่อเป็น
หลักประกันในการเช่าพื้นที่และ
การบริการของ Index Living
Mall ซึ่ ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
สัญญาเช่าและบริการพื้นที่
เจ้าหนี้อื่น : เป็นรายการค้างจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการของ Index
Living Mall ซึ่งไม่เข้ารอบการ
จ่ายเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ได้จ่ายชำ�ระยอดค้างดังกล่าวกับ
Index Living Mall เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 มีดังนี้

รายการระหว่างกัน
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- เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทได้เช่าพื้นที่ภายใน Index
Living Mall ในทำ�เลที่มีศักยภาพรวม 14 สาขา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เพื่อวางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์
สำ�เร็จรูปที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้จริง ภายใต้ตราสินค้า
“ELEGA”
- Index Living Mall ไม่มีนโยบายให้บุคคลอื่นเช่าพื้นที่ เพื่อ
จำ�หน่ายสินค้า  นอกจากจะเป็นการจำ�หน่ายสินค้าเพื่อเติมเต็ม
ความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการเช่าพื้นที่เพื่อจำ�หน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ใน Index Living Mall ถื อ เป็ น การ
เติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วางจำ�หน่ายใน Index Living Mall
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับ
Index Living Mall ในราคาที่ ส มเหตุ ส มผล ยุ ติ ธ รรม
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length)
- บริษทั ขายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดให้กบั Index Living Mall
โดยเริ่มจำ�หน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ซึ่งกำ�หนดราคา
ขายตามเกณฑ์การพิจารณากำ�หนดราคาของบริษัทซึ่งยุติธรรม
และเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arm’s length basis)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

ลักษณะความสัมพันธ์

• บริษัทในกลุ่ม INDEX
• มีกรรมการเป็นคู่สมรสของ
นายอารั ก ษ์ สุ ข สวั ส ดิ์ ซึ่ ง
ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น
กรรมการ กรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงนาม และผู้บริหารของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. บจก.อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น
(IIF)

12.59

ขายสิ น ค้ า บริ ษั ท จำ � หน่ า ย
เฟอร์ นิ เ จอร์ ป าร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด
ให้ กั บ Index Living Mall
โดยเริ่ ม มี ก ารจำ � หน่ า ยตั้ ง แต่
เดือนกันยายน ปี 2555
ลูกหนีก้ ารค้า Index Living Mall
มี ย อดค้ า งชำ � ระค่ า สิ น ค้ า กั บ
บริษัท โดยยอดหนี้ดังกล่าวยังไม่
ครบกำ�หนดชำ�ระ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ บริษัท
มีการลงทุนค่าตกแต่งโชว์รูม ซึ่ง
เป็นพืน้ ทีเ่ ช่าภายใน Index Living
Mall
ขายสิ น ค้ า บริ ษั ท จำ � หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์กระดาษปิดผิวให้กบั IIF
โดยเริ่มจำ�หน่ายตั้งแต่ปี 2553
ลูกหนีก้ ารค้า IIF มียอดค้างชำ�ระ
ค่ากระดาษปิดผิวกับบริษทั โดยมี
อายุ ลู ก หนี้ อ ยู่ ใ นช่ ว งไม่ เ กิ น
3 เดือนซึง่ เป็นปกติของการชำ�ระ
ค่าสินค้าของ IIF
ซือ้ วัตถุดบิ บริษทั ซือ้ กระดาษปิดผิว
และขอบพีวีซีจาก IFF เพื่อผลิต
สิ น ค้ า บางรุ่ น จำ � หน่ า ยให้ กั บ
Index Living Mall
1.05

4.44

12.51

0.91

1.49

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ในรอบปี 2560 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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- IIF ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต เฟอร์ นิ เจอร์ เ พื่ อ จำ � หน่ า ยให้ กั บ ลู ก ค้ า
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของประเทศ โดย IIF เริ่มสั่งซื้อ
กระดาษปิดผิวจากกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2553
- กระดาษปิ ด ผิ ว ที่ บ ริ ษั ท จำ � หน่ า ยให้ กั บ IIF จะมี คุ ณ สมบั ติ
เฉพาะซึง่ แตกต่างจากมาตรฐานทีผ่ ซู้ อ้ื รายอืน่ ทัว่ ไปใช้ในการผลิต
อาทิ สี ความเงา  และความหนา  เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำ�หนด
ราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากำ�หนดราคาในเงือ่ นไขยุตธิ รรม
และเป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ การค้ า  (Fair and at arm’s
length basis)
- บริษัท สั่งซื้อ กระดาษปิดผิว และขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อ ผลิต
เฟอร์ นิ เจอร์ บ างรุ่ น จำ � หน่ า ยให้ กั บ Index Living Mall
เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลิตและจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้
ตามคุณสมบัติที่ผู้ซื้อกำ�หนดและภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีค วามเห็น ว่า รายการ
ดังกล่าวถือเป็นการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็น
ไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

0.03

1.16

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ บริษทั ได้ให้
GEP กู้ยืมเงินระยะสั้น ในอัตรา
ดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี และ
ครบกำ�หนดชำ�ระคืนเมือ่ ทวงถาม
ดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ เป็ น ดอกเบี้ ย
ที่ เ กิ ด จากรายการเงิ น ให้ กู้ ยื ม
ระยะสัน้ ในวงเงิน 1.16 ล้านบาท

4. บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว GEP มี ฐ านะเป็ น บริ ษั ท ร่ ว ม
(ประเทศไทย) (GEP)
ซึ่งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จำ�กัด เข้าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่า
หุ้นทั้งหมด

-

เจ้าหนี้การค้า บริษัทมียอดค้าง
ชำ � ระค่ า กระดาษปิ ด ผิ ว และ
ขอบพีวีซีให้กับ IIF โดยยอดหนี้
ดังกล่าวยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
58.40

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ในรอบปี 2560 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลักษณะรายการ

เงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ค่ า หุ้ น บริ ษั ท
อี ซี เ อฟ พาวเวอร์ จำ � กั ด ใน
ฐานะบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ ชำ � ระเงิ น
ค่าหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั SAFE ซึง่ ทาง
SAFE อยู่ ร ะหว่ า งจดทะเบี ย น
เพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

ลักษณะความสัมพันธ์

3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ SAFE มีฐานะเป็นบริษัทร่วม ซึ่ง
(SAFE)
บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จำ�กัด เข้าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 33.37 ของมูลค่า
หุ้นทั้งหมด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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เนื่องจากปัจจุบัน GEP ยังไม่เริ่มมีรายได้จากการดำ�เนินธุรกิจในเชิง
พาณิ ช ย์ และการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข นาด
50 เมกะวัตต์แรก จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ยังดำ�เนินการ
ไม่แล้วเสร็จ จึงมีความจำ�เป็นต้องขอกู้ยืมเงินจากบริษัทในฐานะ
ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า  รายการ
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ส มเหตุ ส มผล เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัท
รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำ�เนินธุรกิจในระยะเวลาอันสั้น

เนื่องจาก SAFE มีโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท เซฟ
ไบโอแม็ส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อใช้ป้อนวัตถุดิบให้กับ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส รวมถึงการเข้าลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอแมส แก๊สซิฟิเคชั่น ขนาดโครงการละ
1 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ ที่จังหวัดแพร่ จึงมีความจำ�เป็นต้อง
เรียกระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนสำ�หรับสองบริษัทดังกล่าว
รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า  รายการ
ดังกล่าวถือเป็นการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

5. เงินกู้ยืมกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นดอกเบี้ย
ที่ เ กิ ด จากรายการเงิ น กู้ ยื ม
ระยะสั้นในวงเงิน 65 ล้านบาท
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25
ต่อปี และครบกำ�หนดชำ�ระคืน
เมื่อทวงถาม

คุ ณ วั ล ลภ สุ ข สวั ส ดิ์ ดำ � รง เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทได้กู้ยืม
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
เงิ น กู้ ร ะยะสั้ น จากกรรมการ
จำ�นวน 65 ล้านบาท ปัจจุบัน
ได้ จ่ า ยชำ � ระคื น หนี้ ทั้ ง หมด
เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์

0.30

-

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ในรอบปี 2560 และ
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัท

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

รายงานประจำาป 2560
ANNUALREPORT 2017

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length basis)

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึ ง กระทำ � กั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ด้ ว ยอำ � นาจต่ อ รองทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการมี ส ถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำ�เนินการได้ตามปกติภายใต้
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และให้จัดทำ�รายงานสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ทุกไตรมาส
สำ�หรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการ
เข้าทำ�รายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำ�ปี
ของบริษัท (แบบ 56 - 2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ
การทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำ�รายการ
ระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำ�รายการระหว่างกันนั้นๆ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษั ท มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งทำ � รายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท
บริษัทจะกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้
กับเงือ่ นไขหรือราคาทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจประเภทเดียวกันทีบ่ ริษทั กระทำ�กับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา  อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับการทำ�รายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำ�ปี
ของบริษัท (แบบ 56 - 2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง
หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำ�หนดขึ้นและกรรมการจะต้อง
ไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง
หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทำ�รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำ�หนด
โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำ�รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทำ�ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป ในการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการในอนาคต
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำ�เสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบาย
การกำ � หนดราคาที่ เ หมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) (ECF)
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วย
1. รศ. ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
สำ�หรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
โดยในจำ�นวน 5 ครัง้ ดังกล่าว กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และมี
ผู้เข้าร่วมประชุมในทุกครั้งร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี
พร้อมแสดงหลักฐานและข้อมูลประกอบการนำ�เสนอในแต่ละไตรมาส และในบางประเด็น
ที่ สำ � คั ญ ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ
ร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละ
ครั้ ง ได้ ร ายงานการปฏิ บั ติ ง านโดยสรุ ป พร้ อ มข้ อ เสนอแนะที่ เ ห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์
ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระสำ�คัญ ได้ดังนี้
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2560 ก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า  รายงานทางการเงิน รายการบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยจัดทำ�ขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชี และข้อกำ�หนด
ทางกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ
รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญรายไตรมาส เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญมีความถูกต้อง
เชื่ อ ถื อ ได้ และเป็ น ไปตามมาตรฐานบั ญ ชี ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ทั้ ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำ�ขึ้น
ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปมี ค วามถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรเชื่ อ ถื อ ได้ การเลื อ กใช้
นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล
การสอบทานความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มี
ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระสำ � คั ญ และหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระ
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พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2560 ซึ่งจะเป็นการเข้าตรวจสอบและติดตามข้อแก้ไขตามที่ได้
เสนอแนะไว้ก่อนหน้า  สำ�หรับในส่วนของข้อปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ไม่ได้มีนัยสำ�คัญ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้กำ�หนดกรอบเวลาให้ทางบริษัทดำ�เนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องแล้ว
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) ถูกต้อง
ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนแล้ว
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และการประเมินระบบการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ทางบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำ�เนินธุรกิจปีละ
ไม่ต่ำ�กว่า 2 ครั้ง โดยในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมร่วมกันจำ�นวน 3 ครั้ง ในระดับของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการควบคุมและป้องกันปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอน
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ ซึ่งในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัท รวมถึงการพิจารณาขยายการดำ�เนินธุรกิจในส่วนพลังงาน ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏความเสี่ยงในด้านใดที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัท
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา โดยคำ�นึงถึง ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ
ความสามารถในการบริการสอบทาน ตรวจสอบ และการให้คำ�รับรองงบการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำ�เนินการได้ทันเวลาอย่าง
สม่ำ�เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยแต่งตั้งให้นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน เลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท สำ � หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ป ระจำ � ปี 2560 โดยมี ค่ า ตอบแทนเบ็ ด เสร็ จ รวมไม่ เ กิ น วงเงิ น
ที่ขอพิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งในปีนี้ ทางผู้สอบบัญชีจะมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี
สำ�หรับรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ให้ความสำ�คัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
กำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี ถูกจัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้เป็นประโยชน์และโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดี
ไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำ�เนินการที่ผิดปกติ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด เงื่อนไข
ทางการค้าเป็นแบบธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชี
และคุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และได้ บั น ทึ ก ความเห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ไว้ ใ นรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�ปีด้วยแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้แสดงความเห็นว่า
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2558 - 2560 บริษัทมีมูลค่ารายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สำ�หรับช่วง 3 ปีย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ 4.06 โดยรายได้จากการขาย
ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2559 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.75 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.39 และ
สำ�หรับมูลค่ารายได้รวมโดยเฉลี่ย 3 ย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ 4.34 โดยรายได้รวมระหว่างปี 2558 ถึงปี 2559 มีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 2.70 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.19
อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2560 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า  เนื่องจาก
บรรยากาศการค้าขายได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ตามอัตราตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง
โดยบริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายในประเทศในช่วงปี 2560 ให้เติบโตได้กว่าร้อยละ 16 สำ�หรับการส่งออก แม้ตัวเลข
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้สำ�หรับปี 2560 ยังคงมีตัวเลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.82 แต่ตัวเลขการส่งออกในรอบปี 2560
ที่ผ่านมา  บริษัทนับว่ามีความพอใจที่ยังสามารถสร้างอัตราการเจริญเติบโตของรายได้จากการขายและรายได้รวมให้เพิ่มสูงขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง
โดยภาพรวมของปี 2560 รายได้หลักของบริษัทที่เกิดจากการส่งออกสินค้า  คิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายประมาณ
ร้อยละ 52 มีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 3 แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่บริษัท
ใช้เพื่อการส่งออกจะพบว่า  บริษัทยังสามารถสร้างยอดขายจากการส่งออกให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากพิจารณาในรูปของ
ค่าเงินบาท จะทำ�ให้พิจารณาได้ว่า  มีมูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องจากช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา  ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้จะเป็นอัตราการเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เริ่ม
ปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนำ�เสนอสินค้าประเภทใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เตียงนอน ซึ่งได้เริ่ม
ขยายสายการผลิตสินค้านี้ให้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา  และเริ่มได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า  นอกจากการ
นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว บริษัทยังคงเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมาณการขายใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมๆ ที่ลูกค้ามีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีการค้าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็นการยาก
ที่จะขอปรับเพิ่มราคาสินค้าจากลูกค้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทมีอัตราการทำ�กำ�ไรที่เพิ่มขึ้นได้
สำ�หรับรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าภายในประเทศนั้น การเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศตามที่กล่าวมา
ข้างต้น หากพิจารณาตามแต่ละช่องทางการจัดจำ�หน่าย จะพบว่า บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ผ่านช่องทางการจำ�หน่ายกลุม่ ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศ ซึง่ บริษทั ใช้ตราสินค้า Costa เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ
หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 180 โดยมีมูลค่าการจำ�หน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 35.71 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเป็น 100.13 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกลยุทธ์ใน
การแข่งขัน
นับตั้งแต่กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ดำ�เนินการปรับโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงปี 2554 นั้น
บริษัทได้ประกอบธุรกิจผ่านการดำ�เนินการของ 2 นิติบุคคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำ�กัด (ก่อนการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน) และ บริษัท วีวี - เดคคอร์ จำ�กัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 โดยภายหลัง
การจัดโครงสร้างดังกล่าวแล้ว บริษทั จะมีลกั ษณะการดำ�เนินธุรกิจหลัก คือ การเป็นผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตและ
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จำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจัดจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมสาขาภายใต้ตราสินค้า ELEGA 18 แห่ง ซึ่งจะจำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทั้งนี้รวมถึงการผลิตภายในประเทศและที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ และ FINNA HOUSE 2 แห่ง ซึ่งจะจำ�หน่าย
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยใช้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนดิสนีย์ ภายใต้การเป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้ลายการ์ตูนเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์
(Franchisee) ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี)
ต่อมาในช่วงปี 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (บริษัทย่อย
หรือ ECFH) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ปัจจุบัน ECFH จะเป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do
ซึ่งมีการดำ�เนินการในรูปแบบร้าน 100 เยน ซึ่งบริษัทได้ซื้อแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยจำ�หน่ายสินค้าทั้งร้านในราคาเดียว
คือ 60 บาท ปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการรวม 3 แห่ง โดยสาขาแรกตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2558 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ECFH ได้มีช่วงเวลาที่ได้เข้าดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานในช่วงสั้นๆ ระหว่างปี 2558 - 2559 โดย ECFH
ได้เข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน สำ�หรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ECF Tornado Energy Godo
Kaisha (ECF Tornado) ทีม่ กี ารลงทุนในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีขนาดกำ�ลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีทต่ี ง้ั ของโครงการ
อยูท่ ่ี 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญีป่ นุ่ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ โดย ECFH ทีร่ อ้ ยละ 51 ได้เริม่ ดำ�เนินการ
จำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นทีเ่ รียบร้อย ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558 ต่อมาบริษทั ได้พจิ ารณาตัดสินใจขายทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุนใน
ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2526
เพื่อดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้านอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ดำ�เนินการ
จัดทำ�ทำ�สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทรัพย์สินที่จำ�หน่ายไปมีราคาขายสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้อง
เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นกำ�ไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 43.94 สำ�หรับสาเหตุที่ตัดสินใจขายทรัพย์สินดังกล่าว
เนื่องจากพิจารณาจากผลกำ�ไรที่จะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดำ�เนินโครงการที่ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี
สำ�หรับระยะเวลาดำ�เนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่
22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้นปัจจุบัน ECFH จึงไม่ได้ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนแต่อย่างใด

ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
รายได้ของบริษัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำ�หน่ายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถเรียงลำ�ดับสัดส่วนที่สำ�คัญเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด
สำ�หรับปี 2560 ได้ดังนี้
• อันดับที่ 1 คือ รายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มูลค่า 986.07 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68
• อันดับที่ 2 คือ รายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มูลค่า 169.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12
• อันดับที่ 3 คือ รายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายผ่านโชว์รูม กลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
มูลค่า 176.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12
• อันดับที่ 4 คือ รายได้จากการจำ�หน่ายกระดาษปิดผิว มูลค่า 73.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5
• อันดับที่ 5 คือ รายได้จากการจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง มูลค่า 22.68 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2
• อันดับที่ 6 คือ รายได้จากการจำ�หน่ายร้านค้าปลีก Can Do มูลค่า 16.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
สำ�หรับการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 โดยส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพาราที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีปริมาณคำ�สั่งซื้อจากลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากร้านค้าปลีกแคนดู (Can Do)
ในส่วนของการดำ�เนินธุรกิจของ บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (ECFH) บริษทั มีรายได้จากการดำ�เนินธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อยในรูปแบบ
การจำ�หน่ายสินค้าทั้งร้านในราคาเดียว (60 บาท) ในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่เกิดขึ้นในปี 2560 เท่ากับ 16.09 ล้านบาท ซึ่งร้าน
Can Do ได้เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น จาก ECF Tornado Energy GK ในรูปแบบของ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 32.83 ล้านบาท โดยโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มจำ�หน่ายไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ภายหลังจากการจำ�หน่ายโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2560 ปัจจุบันบริษัทจึงไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
สำ�หรับปี 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 19.50 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุน
ของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P ได้รับรู้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการเข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ดังนี้
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (SAFE) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าลงทุน
ร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการดำ�เนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (PWGE) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบริษัท
รับรู้กำ�ไรตามสัดส่วนเงินลงทุนเต็มไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ�กัด (GEP) ดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู
ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ
และยังไม่เริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์
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จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การเปรียบเทียบ มูลค่าส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 41 จากปี 2559
บริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 1,334.10 ล้านบาท 1,370.78 ล้านบาท และ 1,444.62
ล้านบาท ตามลำ�ดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 2.75 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 และร้อยละ
5.39 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นรายได้จากการจำ�หน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ สำ�หรับช่วงปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 48 และร้อยละ 52 ตามลำ�ดับ
ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์จะพบว่า  ในช่วงปี 2560 รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
เกิดจากบริษทั มีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ทจ่ี �ำ หน่ายผ่านกลุม่ ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
ซึง่ ในรอบปี 2560 นี้ บริษทั ได้วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพือ่ ขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายในกลุม่ Dealer ให้เพิม่ ขึน้ จากเดิม
ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่จำ�หน่ายผ่านช่องทางของ Dealer โดยส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งที่บริษัทผลิตเอง นำ�เข้ามาจากต่างประเทศ
หรือจ้างโรงงานภายนอกผลิตสินค้าให้กับบริษัท
รายได้อื่นของบริษัท ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 24.20 ล้านบาท 21.71 ล้านบาท และ 34.06 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วย กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ และใน
ส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวัสดุ กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร ดอกเบี้ยรับ รายได้ชดเชยส่งออก
ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญสำ�หรับปี 2560 เกิดจากรายได้จากการขายเศษวัสดุเพิ่มขึ้น
รายได้รวม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้านบาท 1,392.49 ล้านบาท และ 1,478.68 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ 4.34 มูลค่ารายได้รวมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามการเติบโต
ที่สำ�คัญของรายได้จากการขาย

รายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส
ระหว่างปี 2559-ปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทมีรายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าเท่ากับ 409.74 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 317.60 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 353.80 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 397.54 ล้านบาท โดยในปี 2560
บริษทั สามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้รวมได้เติบโตเพิม่ ขึน้ ในทุกไตรมาสเมือ่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ทีผ่ า่ นมา
นอกจากนี้ยังเป็นปกติของธุรกิจที่รายได้จากการขายจะอยู่ในช่วงต่ำ�สุดสำ�หรับไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็นปกติของฤดูกาลขายสินค้า
162

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็น ร้อยละ 73.59 ร้อยละ 71.73 และ
ร้อยละ 69.51 ตามลำ�ดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 981.74 ล้านบาท 983.27 ล้านบาท และ 1,004.20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
หากพิจารณาข้อมูลตัง้ แต่ปี 2558 ถึงปี 2560 จะเห็นได้วา่ บริษทั มีสดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
สาเหตุทส่ี �ำ คัญเกิดจากบริษทั มีการลงทุนสัง่ ซือ้ เครือ่ งจักรในรูปแบบกึง่ อัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดให้มากขึน้ โดยเครือ่ งจักรบางส่วนเริม่ ติดตัง้ และใช้งาน และส่งผลอย่างมีนยั สำ�คัญ
ต่อต้นทุนการผลิตนับตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปี 2560 บริษทั ยังคงมีนโยบายการลงทุนเครือ่ งจักรแบบกึง่ อัตโนมัตเิ พิม่ ขึน้ ในสายการผลิต
อย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในเครื่องจักรดังกล่าว ส่งผลต่อต้นทุนขายที่สามารถปรับลดลงได้เมื่อพิจารณาจากช่วง 3 ปีย้อนหลัง
ที่ผ่านมา  สำ�หรับปี 2560 สาเหตุสำ�คัญอีกประการที่ส่งผลให้มีอัตราส่วนต้นทุนขายลดลงนอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเป็นปีที่บริษัทมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต และยังเป็นปีที่ต้นทุน
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปรับตัวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสามารถปรับลดลงได้จากเดิม
บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9.88 ร้อยละ
10.68 และร้อยละ 10.59 ตามลำ�ดับ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 137.17 ล้านบาท 148.73 ล้านบาท และ 156.62 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 8.74 ร้อยละ 11.89 และร้อยละ 12.14 ตามลำ�ดับ
หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 118.65 ล้านบาท 165.60 ล้านบาท และ 179.55 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
สำ�หรับต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ยังคงมีสดั ส่วนเมือ่ เทียบกับรายได้รวมไม่เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำ�คัญ
สำ�หรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 2.85 ร้อยละ 3.91
และร้อยละ 5.32 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 38.73 ล้านบาท 54.43 ล้านบาท และ 78.66 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ทัง้ นี้ ต้นทุนทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาทัง้ หมดเป็นดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงิน โดยบริษทั
มียอดคงค้างวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
เท่ากับ 540.24 ล้านบาท 672.87 ล้านบาท และ 431.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และมียอดคงค้างวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 177.77 ล้านบาท 153.14 ล้านบาท และ 93.85 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม แม้ในปี 2560 บริษทั จะมียอดคงค้างวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากเดิมมาก
ทั้งนี้ บริษัทมีรายการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญอีกรายการหนึ่งคือ รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น โดยมี
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 279.64 ล้านบาท เดิมจากที่ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2559 แต่อย่างใด
ซึง่ รายการดังกล่าวเริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี
นอกจากนี้ในช่วงปี 2559 จนถึงปี 2560 บริษัทได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และจะครบกำ�หนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

อัตรากำ�ไรขั้นต้น และอัตรากำ�ไรสุทธิ

บริษัทมีอัตรากำ�ไรขั้นต้น ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนกำ�ไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายร้อยละ 26.41 ร้อยละ
28.27 และร้อยละ 30.49 ตามลำ�ดับ หรือคิดเป็นมูลค่ากำ�ไรขัน้ ต้น เท่ากับ 352.36 ล้านบาท 387.51 ล้านบาท และ 440.42 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ตั้งแต่ช่วงปี 2558 เกิดจากบริษัท
ได้ปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสินค้า  การสัง่ ซือ้ เครือ่ งจักรกึง่ อัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine)
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่มากขึ้นจากเดิม เพื่อจะได้ลดต้นทุนในส่วนของจำ�นวนพนักงาน
ในกระบวนการผลิต การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีทักษะและความชำ�นาญในการผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบาย
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การควบคุมค่าใช้จ่ายภายในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยผลจากการดำ�เนินนโยบายต่างๆ ตามที่กล่าวมา  เริ่มเห็นผล
อย่างชัดเจน และส่งผลต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในช่วงปี 2560 ราคาวัตถุดิบสำ�คัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มีการปรับตัวลดลง
เมื่อพิจารณาอัตรากำ�ไรสุทธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอัตรากำ�ไรสุทธิสำ�หรับกำ�ไรสำ�หรับงวด ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
เท่ากับ ร้อยละ 5.17 ร้อยละ 4.66 และร้อยละ 4.51 หรือคิดเป็นมูลค่ากำ�ไรสุทธิเท่ากับ 70.17 ล้านบาท 65.01 ล้านบาท และ
66.74 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยกำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดปี 2560 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำ�นวน 73.05 ล้านบาท
และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมจำ�นวน ติดลบ 6.30 ล้านบาท
โดยภาพรวมของกำ�ไรทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปี 2560 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำ�ไรสำ�หรับงวด ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
จะมีก�ำ ไรเท่ากับ 73.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น คิดเป็นร้อยละ 17 ซึง่ เกิดจาก
ผลการดำ�เนินงานจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ลงทุนผ่าน
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (SAFE)
ทัง้ นีห้ ากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็นส่วนของธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ บริษทั สามารถสร้างกำ�ไรขัน้ ต้น และกำ�ไรสำ�หรับงวด
ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ที่สัดส่วนร้อยละ 14 และร้อยละ 29 ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขายลดลงจากเดิม
อัตรากำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวดของบริษัทพบว่า บริษัทมีอัตรากำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวด ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ
ร้อยละ 5.51 ร้อยละ 16.23 และร้อยละ 4.51 หรือคิดเป็นมูลค่ากำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวดเท่ากับ 74.83 ล้านบาท 226.35 ล้านบาท
และ 66.74 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยกำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวดปี 2560 แบ่งออกเป็น ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่จ�ำ นวน 73.05 ล้านบาท
และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมจำ�นวน ติดลบ 6.30 ล้านบาท
สำ�หรับสาเหตุของการลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญของกำ�ไรเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นในปี 2560 เกิดจากช่วงเดือนตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา
บริษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี ที่จะต้องประเมินราคาทรัพย์สินทุกๆ 5 ปี ส่งผลให้เกิดรายการกำ�ไร
จากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 บริษัทไม่มีรายการพิเศษที่ส่งผลให้มีส่วนของกำ�ไรเบ็ดเสร็จ
เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 861.96 ล้านบาท 1,532.73
ล้านบาท และ 1,428.27 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 61.10 ล้านบาท 408.67 ล้านบาท
และ 106.77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 4.06 ร้อยละ 17.37 และร้อยละ 3.84 ตามลำ�ดับ
โดยเงินสดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เกิดจากในปี 2559 บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
มูลค่า 500 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมของปีดังกล่าว และได้มีการนำ�เงินไปใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมในช่วง
ปี 2560
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมูลค่าลูกหนี้การค้า - สุทธิ เท่ากับ 197.69 ล้านบาท
203.10 ล้านบาท และ 289.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 13.12 ร้อยละ 8.62 และร้อยละ 10.40
ตามลำ�ดับ โดยลูกหนี้การค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น
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หากพิจารณาการเปลีย่ นแปลงของลูกหนีก้ ารค้าพบว่า โดยภาพรวมบริษทั มีมลู ค่าของลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นไปตามการเพิม่ ขึน้
ของรายได้จากการขาย ประกอบกับช่วงปี 2560 ทีบ่ ริษทั มียอดขายจากกลุม่ ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นเิ จอร์ (Dealer) เพิม่ ขึน้
ซึง่ โดยพฤติกรรมของลูกค้าในกลุม่ นีจ้ ะใช้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนีค้ อ่ นข้างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี้
จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 48.28 วัน 53.25 วัน และ 61.95 วัน
ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักดีที่จะลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนี้ในกลุ่มลูกค้า Dealer ซึ่งทางทีมการขายและ
ทีมบัญชีจะมีการวางแผนเพื่อติดตามเรียกเก็บหนี้อย่างใกล้ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีรายการลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิเท่ากับ 289.44 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนีก้ ารค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
5.93 ล้านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์นิเจอร์ และกระดาษปิดผิว สำ�หรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จำ�นวน 25.10 ล้านบาท คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำ�กัด และ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
กรรมการเป็นคู่สมรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามและผู้บริหาร
ของบริษัท และลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น 283.51 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนี้การค้าโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 72.73 อยู่ในกลุ่ม
ลูกหนีก้ ารค้าทีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ ปัจจุบนั ลูกค้าทีบ่ ริษทั พิจารณาให้เครดิตเทอมทัง้ หมดจะเป็นลูกค้า  Modern Trade ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
กลุม่ ลูกค้าดังกล่าวไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งการเรียกเก็บหนีแ้ ต่อย่างใด สำ�หรับกลุม่ ลูกค้า  Dealer ซึง่ เป็นกลุม่ ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย
ทัว่ ไประเทศ บริษทั จะวางแผนการจัดเก็บและเรียกชำ�ระหนีอ้ ย่างใกล้ชดิ สำ�หรับลูกค้าต่างประเทศบริษทั กำ�หนดเงือ่ นไขการชำ�ระเงิน
เป็น L/C at sight หรือการโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้า (Shipment Date) ซึ่งจะไม่มีปัญหาการจ่ายชำ�ระหนี้แต่อย่างใด
ข้อมูลอายุลูกหนี้ที่ค้างชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าลูกหนี้การค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- ระหว่าง 3-6 เดือน
- ระหว่าง 7-12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
บริษัทอื่น - สุทธิ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- ระหว่าง 3-6 เดือน
- ระหว่าง 7-12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

4.10

69.16%

1.82
0.00
0.00
0.01
5.93

30.63%
0.00%
0.00%
0.22%
100.00%

206.21

72.73%

59.43
8.67
5.75
5.87
285.92
-2.41
283.51

20.96%
3.06%
2.03%
2.07%
100.85%
-0.85%
100.00%

บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าในอดีต
ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยกำ�หนดนโยบายที่จะติดตามลูกหนี้ให้ชำ�ระหนี้ภายในระยะเวลาที่ให้
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เครดิตเทอมให้ได้ทั้งหมด ดังนี้
ลูกหนี้นับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป

อัตราการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญ ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
ร้อยละ 100 (เฉพาะลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะรับเงินไม่ได้)
ร้อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้นำ�ลูกหนี้การค้าจำ�นวนเงินประมาณ 150.58 ล้านบาท ไปขายลดแก่สถาบันการเงินสองแห่ง
ภายในวงเงินสินเชื่อรวม 275 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
การขายลดลูกหนี้การค้า (Factoring) ดังกล่าวมีสิทธิไล่เบี้ยจำ�นวนเงินประมาณ 115.70 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำ�นวนเงินที่อยู่ระหว่าง
การรอเรียกเก็บเงินจากลูกหนีก้ ารค้าทีท่ างบริษทั ได้น�ำ ไปขายลดต่อสถาบันการเงิน) โดยได้แสดงเป็นหนีส้ นิ ในรายการ “เจ้าหนีจ้ ากการ
ขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า” ในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดลูกหนี้ (Factoring) ทางบริษัทไม่จำ�เป็น
ต้องจัดหาสินทรัพย์เพือ่ เป็นหลักประกันสำ�หรับวงเงินสินเชือ่ ประเภทนี้ ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ บริษทั ในแง่ของการไม่มภี าระในหลักทรัพย์
เพื่อใช้ค้ำ�ประกัน และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทอีกรูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบริษัท
มียอดคงค้างเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทางบริษัทก็สามารถใช้วงเงินสินเชื่อ Factoring เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้
- สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สุทธิ เท่ากับ 578.63 ล้านบาท
756.80 ล้านบาท และ 998.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 38.42 ร้อยละ 32.10 และร้อยละ
35.89 ตามลำ�ดับ
สินค้าคงเหลือของบริษทั คือ วัตถุดบิ ทีเ่ ตรียมไว้ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่างทำ� และสินค้าสำ�เร็จรูปทีเ่ ก็บสต็อกไว้เพือ่ จำ�หน่าย
รวมถึงเฟอร์นเิ จอร์ทน่ี �ำ เข้าจากต่างประเทศ และทีส่ ง่ั ซือ้ จากภายในประเทศเพือ่ จำ�หน่าย ซึง่ การเติบโตของยอดขายจากกลุม่
ลูกค้าร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งทั่วประเทศที่เติบโตอย่างมีนัยสำ�คัญ ส่งผลให้ความต้องการสต็อกสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบ
ตามคำ�สัง่ ซือ้ เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย นอกจากนีย้ งั รวมถึงส่วนสต็อกสินค้าของบริษทั ย่อย หรือ บริษทั อีซเี อฟ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (ECFH)
ซึง่ ปัจจุบนั เปิดให้บริการร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจำ�หน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ ร้านรวม 3 สาขา ทำ�ให้ปริมาณสต็อกสินค้า
ในส่วนสินค้าสำ�เร็จรูปเพิม่ ขึน้ จากเดิมในช่วงปี 2560 ทีผ่ า่ นมา โดยหากพิจารณาจากอดีตทีผ่ า่ นมาจะพบว่า มูลค่าสินค้าคงเหลือ
เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จากปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว ทำ�ให้บริษทั จำ�เป็นต้องวางแผน
การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการจัดเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และจะต้องป้องกันปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตเพื่อจัดจำ�หน่ายให้กับลูกค้า
สำ�หรับการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศทีผ่ ลิตตามคำ�สัง่ ซือ้ (Made to order) และกลุม่ ลูกค้า Modern Trade
ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นเิ จอร์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด ซึง่ บริษทั มีเงือ่ นไขจะต้องผลิต
สินค้าสำ�เร็จรูปเพื่อจัดเก็บสต็อกไว้รอการส่งมอบ โดยทางลูกค้าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมาณการส่งมอบ
สินค้าสำ�เร็จรูปทีบ่ ริษทั ผลิตไว้รอเป็นครัง้ ๆ ไป ซึง่ ทางบริษทั จำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีสต็อกสินค้าไว้เพียงพอและควบคุมให้มกี ารส่งมอบ
สินค้าได้ตรงต่อเวลา  สำ�หรับช่วงปี 2560 ทีผ่ า่ นมา  มูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษทั โดยส่วนใหญ่คอื สินค้าระหว่างผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 58.70 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 586.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับ 446.30 ล้านบาท ซึง่ เป็นช่วงทีบ่ ริษทั อยูร่ ะหว่างการผลิตสินค้าเพือ่ รองรับการส่งมอบตามคำ�สัง่ ซือ้
ของกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศและ Modern Trade รองลงมาคือ กลุม่ สินค้าสำ�เร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.16 ของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 301.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่า
เท่ากับ 217.80 ล้านบาท
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หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (คำ�นวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ - กลุ่มสินค้าสำ�เร็จรูป โดยไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต
สินค้าระหว่างทางและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต) ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 พบว่า บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เท่ากับ 60.18 วัน 71.20 วัน และ 93.02 วัน ตามลำ�ดับ หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ตัง้ แต่ชว่ งปี 2558
จนถึงปัจจุบนั จะพบว่ามีจ�ำ นวนวันเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สาเหตุส�ำ คัญเกิดจากบริษทั มีปริมาณสต็อกสินค้าสำ�เร็จรูปเพิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นไปตามการขยายตัวของรายได้จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการปรับแผนกลยุทธ์ขยายยอดขาย
ในกลุม่ ร้านค้าปลีกร้านค้าส่งทัว่ ประเทศให้เพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้บริษทั จำ�เป็นจะต้องสัง่ ซือ้ สินค้าเพือ่ รองรับการเติบโตของคำ�สัง่ ซือ้
ของลูกค้าในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสต็อกสินค้าของร้านค้าปลีกแคนดูที่เปิดให้บริการรวม 3 สาขาในขณะนี้ด้วย
สำ�หรับนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าคงเหลือนัน้ ปัจจุบนั บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย ทางบริษทั
ได้เริม่ ใช้นโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้า  โดยพิจารณาจากสินค้าทีม่ อี ายุเกิน 3 ปีขน้ึ ไป สภาพสินค้าและ
ประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาในอดีต โดยประมาณค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลือ่ นไหวช้าร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้าทีจ่ ะได้รบั
หากสินค้าค้างนานเกินกว่า 4 ปีขึ้นไป จะตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รับ นอกจากนี้บริษัท
ยังมีสนิ ค้าทีถ่ กู จัดประเภทอยูใ่ นคลังสินค้าสำ�เร็จรูปรอพิจารณา โดยจะตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าทีจ่ ะได้รบั
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทางบริษทั ได้เน้นดำ�เนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลือ่ นไหวของสินค้าคงเหลือ
อย่างต่อเนื่อง หากเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า  หรือเป็นส่วนที่ตกค้างจากการส่งมอบ บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการ
จัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเป็นจำ�นวน 3.06 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษทั มีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 644.24 ล้านบาท 824.55 ล้านบาท
และ 1,354.50 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
• เงินลงทุนในบริษทั ร่วมซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลู ค่า เท่ากับ 8.00 ล้านบาท
และ 474.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 0.34 และ ร้อยละ 17.06 ตามลำ�ดับ โดยในส่วนของ
เงินลงทุนเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ
474.69 ล้านบาท ดังกล่าวแบ่งออกเป็น เงินลงทุนใน บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด จำ�นวน 157.71 ล้านบาท
และเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) (GEP) จำ�กัด จำ�นวน 316.98 ล้านบาท
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
เท่ากับ 360.46 ล้านบาท 351.77 ล้านบาท และ 351.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 23.93
ร้อยละ 14.92 ร้อยละ 12.62 ตามลำ�ดับ
ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนในส่วนที่สำ�คัญคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น 3.43 ล้านบาท
ยานพาหนะสำ�หรับใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ 9.90 ล้านบาท และเครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้ 27.32 ล้านบาท โดยไม่มกี ารลงทุน
ในส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด
• ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมูลค่าส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาทรัพย์สนิ - สุทธิ เท่ากับ 160.88 ล้านบาท 347.60 ล้านบาท และ 311.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ
ร้อยละ 10.68 ร้อยละ 14.75 และ ร้อยละ 11.21 ตามลำ�ดับ
ในปี 2554 บริษทั ใช้ราคาประเมินซึง่ เป็นวิธตี รี าคาใหม่ในการวัดมูลค่าอาคาร และเครือ่ งจักรเพือ่ รับรูม้ ลู ค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สนิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำ�หรับ
การประเมินราคาเครื่องจักร และใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) สำ�หรับการประเมินราคาอาคาร ซึ่งตามมาตรฐาน
บัญชีบริษัทจะต้องมีการประเมินราคาอาคาร และเครื่องจักร ทุกๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
บริษัทมีการประเมินราคาดังกล่าว และเกิดเป็นกำ�ไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้านบาท
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สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,506.20 ล้านบาท 2,357.28 ล้านบาท
และ 2,782.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญสำ�หรับปี 2560 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการสินค้าคงเหลือ
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ

สภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 0.94 เท่า 1.42 เท่า และ 0.84 เท่า
ตามลำ�ดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราส่วน
สภาพคล่องของบริษัทพบว่า ในช่วงปี 2560 ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากมูลค่า 1,076.24 ล้านบาท เป็น 1,695.06 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญจากการปรับ
รายการหุ้นกู้ - สุทธิ จากเดิมอยู่ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน มาเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีกำ�หนดครบชำ�ระไม่เกินหนึ่งปี
หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวจากรายการหุ้นกู้ ส่งผลให้อัตราส่วน
สภาพคล่องลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นอกจากนี้หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วพบว่า บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 0.28 เท่า 0.64 เท่า และ 0.23เท่า ตามลำ�ดับ ซึ่งอัตราส่วนที่ลดลงดังกล่าวเกิดจากรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากมูลค่า 408.67 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เป็น 106.77 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียนด้วยเหตุผลเช่นเดียวกัน
กับการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนสภาพคล่อง

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 918.11 ล้านบาท 1,076.24 ล้านบาท
และ 1,695.06 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ
540.24 ล้านบาท 672.87 ล้านบาท และ 431.77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ ร้อยละ 35.87
ร้อยละ 28.54 และร้อยละ 15.52 ตามลำ�ดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินถูกนำ�มาใช้เป็น
วงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำ�คัญ และสำ�หรับสาเหตุที่ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญสำ�หรับปี 2560
เกิดจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน โดยการนำ�เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
และกิจการอื่น รวมถึงเงินสดที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิทั้งส่วนของ ECF-W1 และ ECF-W2
มาจ่ายชำ�ระคืนหนี้วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในส่วนที่มีต้นทุนการการเงินที่สูงกว่า
• เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 180.09 ล้านบาท 177.83 ล้านบาท
และ 199.73 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 11.96 ร้อยละ 7.54
และร้อยละ 7.18 ตามลำ�ดับ ซึ่งบริษัทมีมูลค่าเจ้าหนี้ที่เกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมใช้ในกระบวนการผลิตรองรับ
คำ�สั่งซื้อในส่วนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์สำ�เร็จรูปจากผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีระยะเวลาการจ่ายชำ�ระคืนหนี้ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 57.80 วัน
65.52 วัน และ 67.68 วัน ตามลำ�ดับ ซึง่ การจ่ายชำ�ระคืนหนีเ้ ป็นไปตามนโยบายการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนีก้ ารค้าของบริษทั
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• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 279.64 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 10.05 โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหา
แหล่งเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
• หุน้ กูส้ ว่ นทีค่ รบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 499.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 17.96 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจะถึงครบกำ�หนดชำ�ระในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 134.44 ล้านบาท 621.95 ล้านบาท
และ 58.67 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สำ�คัญ ดังนี้
• หุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 498.31 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึง่ ในปี 2559
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม มูลค่า 500 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ออกหุ้นกู้จำ�นวน 1.69 ล้านบาท จนกระทั่งในปี 2560 รายการดังกล่าวได้ถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจาก
หุ้นกู้มีกำ�หนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
• เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 114.36 ล้านบาท 67.17 ล้านบาท
และ 6.59 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ ร้อยละ 7.59 ร้อยละ 2.85 และร้อยละ 0.24
ตามลำ�ดับ ซึง่ เงินกูย้ มื ระยะยาวได้ปรับลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากการจ่ายชำ�ระคืนหนี้
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวม เท่ากับ 1,052.54 ล้านบาท 1,698.19 ล้านบาท
และ 1,753.73 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 55.55 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.70 เท่า ซึ่งลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าว
เท่ากับ 2.58 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 453.66 ล้านบาท 659.09 ล้านบาท
และ 1,029.03 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการที่สำ�คัญ ดังนี้
• ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 137.55 ล้านบาท
(จากทุนจดทะเบียน 195 ล้านบาท) 142.21 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 195 ล้านบาท) และ 207.50 ล้านบาท (จากทุน
จดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกชำ�ระแล้วเท่ากับ 207.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 830,007,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ตามข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.46 ต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยทุนจดทะเบียน
ส่วนที่เหลือมีไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำ�กัด ตามการเพิ่มทุนแบบ
มอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) การใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำ�หรับ ECF-W2
และ ECF-W3
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• ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 113.03 ล้านบาท
117.69 ล้านบาท และ 386.02 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งในช่วงปี 2560 รายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
เป็นผลจากการมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่หมดอายุเมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2560 ในราคาใช้สิทธิที่ 0.50 บาทต่อหุ้น การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ครั้งที่ 1/6
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในราคาใช้สิทธิที่ 3 บาทต่อหุ้น รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบัน
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำ�กัด จำ�นวน 30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.58 บาท
• กำ�ไรสะสม - ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีกำ�ไรสะสม - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
เท่ากับ 245.81 ล้านบาท 294.97 ล้านบาท และ 363.69 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี
กำ�ไรสะสม - ที่ยังไม่ได้จัดสรร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.07 ต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของกำ�ไรสะสม - ที่ยัง
ไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ ส่วนหนึ่งเป็นรายการตัดจ่ายจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ในส่วนอาคาร และเครื่องจักร ซึ่งโอนเข้ากำ�ไรสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่
ในงบการเงินประจำ�ปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติเพื่อให้นำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ
0.0603 บาท เป็นเงินรวมประมาณ 51.96 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำ�นวนเงิน 0.0173 บาทต่อหุ้น และ 0.0430 บาทต่อหุ้น ตามลำ�ดับ และกำ�หนด
วันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม ปี 2561 ต่อไป

กระแสเงินสด สำ�หรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำ�เนินงาน
บริษัทมีรายการสำ�คัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานเกิดจากมีการใช้เงินสดเพื่อสต็อกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก
ปีทแ่ี ล้วจำ�นวน 239.12 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั เกิดจากรายการลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ 86.66 ล้านบาท รายการหลักทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงาน ติดลบ 123.60 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่มีกระแสเงินสด
จากการดำ�เนินงาน ติดลบ 100.85 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 431.94 ล้านบาท รายการที่สำ�คัญเกิดจาก ในปี 2560 มีเงินสดถูกนำ�ไปใช้ลงทุน
เป็นเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ 455.19 ล้านบาท เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในการใช้เพิม่ ขึน้ 41.42 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 32.23 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 253.64 ล้านบาท รายการที่สำ�คัญเกิดจากการได้เงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น 279.64 ล้านบาท และรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
65 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 55.46 ล้านบาท เป็นสำ�คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 106.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ที่มีจำ�นวนเท่ากับ 408.67 ล้านบาท
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2560 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 93.02 วัน
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 61.95 วัน และระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 67.68 วัน ซึ่งทำ�ให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ
87.29 วัน โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 58.93 วัน โดย Cash Cycle เท่ากับ ระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยบวกระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย หักด้วยระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน

รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์สำ�หรับ
ขยายกำ�ลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี้
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2558
25.71

ปี 2559
37.20

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560
32.75

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี สำ�หรับงบการเงินประจำ�ปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ไม่มี -

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอ่ี าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำ�เนินงานอย่างมีนยั สำ�คัญในอนาคต (Forward Looking)

ในช่วงปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ด�ำ เนินธุรกิจหลักด้านการเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ทท่ี �ำ จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด
และไม้ยางพารา และถึงแม้ว่าในรอบปี 2560 นี้ บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำ�เนินงานจาก
ปัญหาทั้งจากปัจจัยภายในธุรกิจ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำ�นวย
หรืออัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังแสวงหาโอกาสการกระจายความเสี่ยง
ในการดำ�เนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจประเภทใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่ยังคง
เน้นการแข่งขันทางด้านราคาเป็นหลัก ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ยังคงจัดเป็นคู่แข่งขัน
ที่สำ�คัญของประเทศไทย
ดังนัน้ การคาดการณ์ปจั จัยหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดำ�เนินงานของบริษทั นัน้ บริษทั มองว่า
การจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำ�กัด (ECF-P) เมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นผู้เข้าลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทน นอกเหนือจากการเข้าลงทุนใน บริษทั ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จำ�กัด (โครงการฯ หรือ PWGE)
ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ณ อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้
บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (SAFE) ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั (ซึง่ มีบริษทั อีซเี อฟ พาวเวอร์ จำ�กัด ในฐานะบริษทั ย่อย
ของบริษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 33.37) โดย SAFE ถือหุ้นของ PWGE ร้อยละ 99.99 ปัจจุบันสามารถรับรู้รายได้จาการจำ�หน่ายไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็นต้นมาแล้ว ในรอบปี 2561 นี้ บริษทั ยังคงมีโครงการต่างๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการ
ก่อสร้าง และจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์ โดยประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบ Biomass Gasification ทีท่ าง SAFE เข้าลงทุนในบริษทั บินา่ พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (BINA)
ในสัดส่วนร้อยละ 49 สำ�หรับโครงการขนาดละ 1 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำ�เภอลอง และอำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าได้ภายในปี 2561
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ขนาดกำ�ลังการผลิตติดตัง้ รวม 220 เมกะวัตต์ ทีท่ าง ECF-P
เข้าลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ�กัด (GEP) ในสัดส่วนร้อยละ 20 สำ�หรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์
คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าได้ภายในปี 2561 เช่นกัน
ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะมีส่วนของค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกิดขึ้น
ในระหว่างที่โครงการดังกล่าว ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เข้าลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาดกำ�ลังการผลิต 600 - 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ซึ่งหากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจสำ�หรับการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง ข้อดี ข้อเสียที่จะ
เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี ซึ่งในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
จนถึงระยะเวลาการก่อสร้างดังกล่าว บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น อันอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำ�เนินงานของบริษัทเช่นเดียวกัน
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