แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ส่ วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย หรือกลยุทธ์ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited :
ECF) (“บริ ษัท”) กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นาด้ านธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยความเป็ นเลิศในการ
บริ หารและจัดการตามมาตรฐานสากล สูค่ วามพึงพอใจสูงสุด”
พันธกิจ (Mission)
“เป็ นผู้ประกอบการในธุ รกิ จเฟอร์ นิ เจอร์ ที่มีคุณ ภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า
เป็ นสาคัญ โดยยึดนโยบายการบริ หารงานที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ ”
เป้าหมายระยะยาว
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายระยะยาว
โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นเิ จอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตังเป้
้ าหมายสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
คิดเป็ นสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ รวมของบริษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาด
ในการเป็ นผู้สง่ ออกเฟอร์ นิเจอร์ อนั ดับต้ น ๆ ของประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขาย
ในกลุม่ เฟอร์ นิเจอร์ ทงในส่
ั ้ วนไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพาราให้ เพิ่มขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตสาหรับปี
2559 เท่ากับประมาณร้ อยละ 2 แม้ จะเป็ นการเติบโตที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ก็ตาม เนื่องจากในปี 2559 ที่ผา่ นมา
โดยภาพรวมการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ของประเทศมีอตั ราการเติบโตที่ลดลงจากเดิมเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 หรื อมี
อั ต ราติ ด ลบที่ ร้ อยละ 4.53 ปั จจั ย จากภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ย ั ง คงมี ค วามไม่ แ น่ น อนถึ ง ภาวะการเติ บ โตที่
จะเกิ ด ขึ น้ อย่างชัดเจน รวมถึงปั จจัยหลายๆ ด้ านภายในประเทศ
ทังนี
้ ้ในส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวเกิดจากการปรับกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจในส่วนของช่ อ งทาง
การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผา่ นร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศ โดยชูตราสินค้ า Costa ขึ ้นเจาะตลาดร้ านค้ าส่ง
และร้ านค้ าปลีกรายย่อย ซึง่ ทาให้ ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ภายในประเทศได้
เติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.78 อย่างไรก็ตามแม้ ภาพรวมการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัทจะลดลงร้ อยละ 1.43 แต่หาก
พิจารณาจากฐานลูกค้ ารายใหญ่ในต่างประเทศ คือ กลุม่ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ บริ ษัทยังสามารถสร้ างรายได้ จากการขาย
ได้ เติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.33 ซึง่ สอดคล้ องกับภาพรวมการส่งออกของประเทศที่มีการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไปจาหน่ายใน
ประเทศญี่ปนเติ
ุ่ บโตที่ร้อยละ 2.53 ทังนี
้ ้ด้ วยความเชื่อมัน่ ของกลุม่ ลูกค้ าที่ทางบริ ษัทมีการติดต่อซื ้อขายกันมาเป็ นเวลานาน
กว่า 10 ปี
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สาหรับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในประเทศต่าง ๆ เป็ นจานวนมากกว่า
10 ประเทศ ได้ แก่ ญี่ ปนุ่ ตะวันออกกลาง อินเดีย สหรัฐอเมริ กา ไต้ หวัน จีน รวมถึงประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ได้ แก่ มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ซึ่งหากพิจารณาเป็ นรายประเทศจะพบว่า มีบางประเทศที่
อัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายประเทศใหม่
ซึง่ จะต้ องติดตามผลของคาสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่องว่าจะสามารถเพิ่มช่ องทางการจาหน่ายไปยังประเทศนันๆ
้ ให้ เพิ่มขึ ้นอีกได้
หรื อไม่ ทังนี
้ ้โดยภาพรวมการส่งออกของบริ ษัท สาหรับปี 2559 ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยที่ร้อยละ 1.43 ซึ่งสาเหตุที่สาคัญเกิด
จากการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไปยังกลุม่ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางปรับตัวลดลง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 เนื่องจาก
มีการแข่งขันด้ านราคาสูงสาหรับลูกค้ าในกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง
สาหรับกลุม่ ลูกค้ าในประเทศ ในปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็ นปี ที่บริ ษัทมีการปรับกลยุทธ์ การแข่งขันใหม่ โดย
เน้ นเจาะกลุ่มลูกค้ าร้ านค้ าปลีก และร้ านค้ าส่งทัว่ ประเทศ ภายในตราสินค้ า Costa ประกอบกับการเสริ มทีมงานด้ าน
การตลาดและการขายให้ เพิ่มขึ ้น ทาให้ ช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากการขายเฟอร์ นิเจอร์ สาหรั บ
ช่องทางการจาหน่ายนี ้เพิ่มขึ ้นได้ อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นดังนันปริ
้ มาณการขายจะยังน้ อย
เมื่อเทียบกับรายได้ จากการส่งออกและการจาหน่ายผ่านตราสินค้ าของบริ ษัท ซึ่งจะจาหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้ าประเภท
ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
หากพิจ ารณาจากช่อ งทางการจาหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ เ ฟอร์ นิเ จอร์ ผ่า นกลุ่ม ลูก ค้ า ประเภท ร้ านค้ า ปลีก
สมัย ใหม่ (Modern Trade) ที่เ ป็ น การสัง่ ซื อ้ โดยใช้ ต ราสิน ค้ า ของบริ ษั ท ในช่ว งปี 2559 ที่ผ่า นมา พบว่า บริ ษั ท
สามารถสร้ างอัตราการเติบโตของยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยการจาหน่ายสินค้ าให้ กับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่
ประกอบด้ วยตราสินค้ าต่าง ๆ ได้ แก่ เฮ้ าส์แบรนด์ของเทสโก้ โลตัส ที่จาหน่ายให้ กบั เทสโก้ โลตัส แบรนด์ Leaf จาหน่าย
ให้ กับโฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จาหน่ายผ่านบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จาหน่ายผ่านเมกาโฮม แบรนด์ HASTA
จาหน่ายผ่านไทวัสดุ และแบรนด์ My Fur จาหน่ายผ่านดู โฮม การผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner)
รวมถึงร้ านค้ าปลีกดู โฮม โดยสามารถสร้ างอัตราการเติบโตสาหรับกลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ได้ ที่ร้อยละ 8
สาหรับช่องทางการจาหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าสาหรับกลุ่มลูกค้ า
ระดับกลางถึงบนนัน้ เนื่องจากบรรยากาศความไม่เชื่อมัน่ ต่อการบริ โภค และจับจ่ายใช้ สอยภายในประเทศ ทาให้ รายได้
จากการจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว มีอตั ราการเติบโตที่ลดลงประมาณร้ อยละ 14 อย่างไรก็ตามหากภาวะความเชื่อมั่น
ด้ านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการจับจ่ายใช้ สอยภายในประเทศกลับมาฟื น้ ตัวดีอีกครัง้ โดยปกติแล้ วช่องทางการจาหน่าย
สินค้ าผ่านโชว์รูม ELEGA จะยังสามารถสร้ างอัตราการเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ในภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในส่วนของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”
หรือ “บริษัทย่ อย”) ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับร้ อยละ 75 ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่างดาเนินธุรกิจโดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ธุรกิจร้ านค้ าปลีก (Can Do)
Can Do คือ รู ปแบบร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ าในราคา 100 เยน ทังร้้ าน มีต้นกาเนิดจากประเทศญี่ปนุ่
ก่อตังโดย
้ Can Do CO.,LTD. เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีสานักงาน
ใหญ่ ตังอยู
้ ่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้ อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Can Do มีสาขาทัว่ ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ ต่ากว่า
967 สาขา และมีรายได้ ไม่ต่ากว่า 68,041 ล้ านเยน
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ทางบริ ษัทโดยคุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จดั การ ได้ มีความสนใจในธุรกิจร้ านค้ า 100 เยน ในญี่ปนุ่ จึง
ได้ เริ่ มสารวจธุรกิจประเภทนี ้ทุกร้ าน ทุกแบรนด์ จนในที่สดุ เกิดความประทับใจต่อร้ าน Can Do จึงเป็ นที่มาของความสนใจ
ที่อยากจะขอซื ้อแฟรนไชส์เพื่อมาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ออยากให้ คนไทยได้ ใช้ สนิ ค้ าคุณภาพดีภายใต้ แบรนด์ญี่ปนุ่
ในราคาที่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ จึงได้ ติดต่อเข้ าไปที่สานักงานใหญ่ของ Can Do ในที่สดุ จึงเกิดการตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน
รูปแบบร้ าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ านค้ านาเข้ าสินค้ าคุณภาพดี ภายใต้ แบรนด์ญี่ปนุ่ ขายสินค้ าทังร้้ านในราคา 60
บาท โดยมีสนิ ค้ าให้ เลือกซื ้อนับหมื่นรายการ ครอบคลุมตังแต่
้ ของใช้ ภายในบ้ าน สินค้ าเพื่อความงาม ภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณ์ทาความสะอาด อุปกรณ์เครื่ องเขียน งานฝี มือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้ าใส่ของ สินค้ าเทศกาล ฯลฯ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ครอบคลุมตังแต่
้ กลุม่ วัยรุ่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้ าน วัยทางาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Can Do มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 6 สาขา ได้ แก่
1. สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ขนาดพื ้นที่ 175 ตรม.
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื ้นที่ 120 ตรม.
3. สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื ้นที่ 130 ตรม.
4. สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื ้นที่ 140 ตรม.
5. สาขาโฮม โปร ราชพฤกษ์ ขนาดพื ้นที่ 99 ตรม.
6. สาขาอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บางใหญ่ ขนาดพื ้นที่ 195 ตรม.
2. ธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ั ติ การ
จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”)
เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดกาลังการผลิต
ติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยมีทนุ จดทะเบียน 100,000 เยน และมีสดั ส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ทังนี
้ ้โครงการดังกล่าวได้ เริ่ ม
การจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558 ซึ่ ง การดาเนิ น งาน
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและได้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2559 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้ มี ม ติ
ที่สาคัญเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดาเนินการโดย ECF Tornado โดยทางบริ ษัทได้ พิจารณารับรอง
และให้ สตั ยาบัน ในกรณีที่ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”) ในฐานะบริ ษัทย่อย ได้ ขายทรัพย์สนิ ที่เข้ าลงทุนในบริ ษัท
อีซีเอฟ ทอร์ นาโด เอนเนอร์ จี จีเค (“ECF Tornado”) ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ให้ แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc.
เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น ตังแต่
้ ปี 2526 เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจด้ านพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานด้ านอื่น ๆ ในประเทศญี่ปนุ่ โดยได้ ดาเนินการจัดทาทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดย
ทรัพย์สนิ ที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิจากภาษี ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินประมาณ 82.19 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นราคาขาย และ
เงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทังสิ
้ ้น 5 ราย คิดเป็ นกาไรเมือ่ เทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน
ประมาณร้ อยละ 43.94 สาหรับสาเหตุที่ตดั สินใจขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผลกาไรที่จะได้ รับ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการที่ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี สาหรับระยะเวลาดาเนินโครงการ 20 ปี
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โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกาไรจากการขายทรัพย์สนิ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปั จจุบนั
ECF Tornado ได้ เสร็ จสิ ้นขันตอนการจดทะเบี
้
ยนเลิกบริ ษัทเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
สาหรั บ ธุ ร กิ จ ด้ า นโรงไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ปั จ จุบัน บริ ษั ท ยัง อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณา
คัดเลือกการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจทังโครงการภายในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง
-

โรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2558 ได้ มีมติพิจารณา
อนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass
Power Plant) โดยการเข้ าร่วมเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริ ษัท เพื่อเตรี ยมเข้ าร่วมประมูลรับคัดเลือกและ
อนุญาตเป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตามประกาศของคณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน (กกพ.) เรื่ อง
หลักเกณฑ์การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึง่ ขณะนี ้อยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการ
เปิ ดเข้ าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า
โดยมีรายชื่อของบริ ษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริ ษัท ดังนี ้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ยะลา 1)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ปั ตตานี)
5. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (สงขลา)
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผา่ นมา ได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนรวม 4 บริ ษัทขึ ้น
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ประกอบไปด้ วยบริ ษัทร่วมทุน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ยะลา 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ปั ตตานี) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (สงขลา) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
แต่เนื่องจาก 4 บริ ษัทร่ วมทุนดังกล่าวไม่สามารถชนะการประมูลเพื่อเสนอเข้ ารับคัดเลือกเป็ นผู้จาหน่าย
ไฟฟ้าในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ตามประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ การรั บซือ้ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนด้ วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้ านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สาหรับพื ้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 จึงมีมติอนุมตั ิ
การจดทะเบียนเลิกบริ ษัทร่วมทุนทัง้ 4 บริ ษัทดังกล่าว รวมถึงยกเลิกมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี
กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จากัด ด้ วย เนื่องจากมติดงั กล่าวไม่ได้ ถกู นาไปใช้ ในการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทแต่อย่างใด
อย่า งไรก็ ต าม ด้ ว ยความมุ่ง มั่น ที่ จ ะขยายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไปยัง โรงไฟฟ้า พลัง งานชี ว มวล ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ในคราวเดียวกัน ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ าน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล คือ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมี
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ทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ จานวน 10,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่
ตราไว้ หุ้ นละ 100 บาท และมี โ ครงสร้ างการถื อ หุ้ น ดั ง รายชื่ อ ต่ อ ไปนี ้
1. บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (ในฐานะบริ ษัทย่อยของบริ ษัท) 4,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.98
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการของบริ ษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการของบริ ษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
4. บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อิสดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.98
5. นายสมพล ธนาดารงศักดิ์ กรรมการของ FPI 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
6. นายสมกิจ ธนาดารงศักดิ์ กรรมการของ FPI 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
ซึ่ง บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ได้ ถูกจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560
ทังนี
้ ้ เพื่อการปรับโครงสร้ างในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทและสร้ างความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ
ด้ านพลังงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ได้ มติพิจารณาอนุมตั ิการจัด กลุม่
บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค โดยอนุมตั ิให้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยมีนโยบายการดาเนินธุรกิจ เพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทุกประเภท อาทิ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ ซึง่ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตัง้
เป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผา่ นมา และได้ แจ้ งเปลีย่ นชื่อผู้เข้ าลงทุนในบริ ษัท บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮล
ดิ ้งส์ จากัด จากเดิมคือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด แก้ ไขเป็ น บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
ต่อมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”) ซึ่งตังอยู
้ ่
เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลยูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท (ซึง่ มีบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทถือหุ้นปั จจุบนั ในสัดส่วนร้ อยละ 50) เข้ าซื ้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของโครงการ (ร้ อยละ 99.9999) คิดเป็ นมูลค่าเงิน
เข้ าลงทุนในโครงการครัง้ นี ้ไม่เกิน 425,000,000 บาท(โดยคิดเป็ นเงินลงทุนของ ECF-Power เท่ากับ 141,652,500 บาท)
ทัง้ นีค้ าดว่าจะสามารถดาเนิ นการซื ้อขายได้เสร็ จสิ้ นเป็ นที ่เรี ยบร้อยภายในไตรมาสที ่ 2 ปี 2560 นี ้ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั
อยู่ระหว่างขันตอนการเข้
้
าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ PWGE โดยบริ ษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
จะเข้ าลงทุนโดยวิธีการซื ้อหุ้นสามัญ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ PWGE และภายหลังการเข้ าลงทุนในธุรกรรม
ดังกล่าวเสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด จะลดลงจากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ
33.37
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ปั จจุบนั สามารถสรุปโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค ได้ ดงั นี ้
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

75%

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก และ
ธุรกิจอื่น ๆ ยกเว้ นด้ านพลังงาน
51%

บริษัท อีซีเอฟ ทอร์ นาโด เอ็นเนอร์ จี จีเค*1
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

99.99%
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน
ทุกประเภท

99.95%

บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
กระดาษปิ ดผิว

49.98%

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

หมำยเหตุ :
*1
ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ ทอร์ นาโด เอ็นเนอร์ จี จีเค ได้ เสร็ จสิ ้นขันตอนการจดทะเบี
้
ยนเลิกบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
บริ ษัท จดทะเบีย นก่อ ตั ้งขึ ้นเมื่อ วัน ที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้ ว ยทุน จดทะเบีย นเริ่ ม แรก 6,000,000 บาท
(หกล้ า นบาทถ้ ว น) โด ยใ นช่ ว งแ รก มี ว ั ต ถุ ป ระ สงค์ ก่ อ ตั ง้ ขึ น้ เ พื่ อ ประ กอ บธุ ร กิ จ เป็ นผู้ ผลิ ต และ จา หน่ า ย
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดแบบประกอบด้ วยตนเอง ภายใต้ การบริ หารงาน โดยกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ คนไทยนาโดย
นายวัล ลภ สุขสวัส ดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้น รายใหญ่ในปั จ จุบ ัน และครอบครั ว สุข สวัส ดิ์ ซึ่ง เป็ น ผู้ก่ อ ตัง้ และบุก เบิ ก ธุ ร กิ จ
การผลิตและจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ มาตังแต่
้ ช่วงปี 2535
ในปี 2535 กลุม่ ผู้บริ หารหรื อกลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ได้ ก่อตัง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จากัด (ECI)
เพื่อประกอบธุรกิ จโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ ยางพาราแปรรู ป และผลิ ต และจาหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอ ร์ ไม้ ยางพารา ในปี
2539 ได้ จดทะเบี ย นก่ อ ตั ง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จากัด (ECD) ขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ และประกอบกิจการนาเข้ าหรื อส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ทกุ ชนิดตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์
ที่เกี่ยวข้ อง โดยย้ ายฐานการผลิตจาก ECI ในส่วนของการประกอบกิจการผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจาก
ECI มาไว้ ที่ ECD ส่ ง ผลให้ ECI ได้ เปลี่ ย นรู ป แบบการดาเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก มาเป็ นผู้ จาหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ เพี ย ง
อย่ า งเดี ย ว โดยดู แ ลในด้ านการตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจัดแสดงสินค้ าและจาหน่าย ภายใต้ ตรา
สินค้ า “ELEGA” ซึ่งเป็ นตราสินค้ าสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สงั่ ซื ้อจากในประเทศและนาเข้ าจาก
ต่างประเทศ ต่อมาในปี 2542 ได้ จดทะเบียนก่อตัง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) ขึ ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลัก
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดแบบประกอบด้ วยตัวเอง ซึ่งขณะนันกระแสความนิ
้
ยมในเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดกาลังเพิ่มขึ ้นอย่างมาก หลังจากนันในช่
้ วงปี 2545 ได้ ดาเนินการจดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทขึ ้นอีก 2 แห่ง
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ได้ แก่ บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้ บริ การ
ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจาหน่ายให้ แก่โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทั่วไป และในปี เดียวกันได้ ก่อตัง้ บริ ษัท วี - ชัท
อินดัสทรี จากัด (VCI) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง ซึ่งย้ ายฐานการผลิตจาก
ECD มาไว้ ที่ VCI
โครงสร้ างการถือหุ้นในขณะนันของ
้
บริ ษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จากัด (ECI) บริ ษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์
จากัด (ECD) บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD) และ บริ ษัท วี - ชัท อินดัสทรี
จากัด (VCI) ประกอบด้ วยครอบครัวสุขสวัสดิ์ เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นในสั ด ส่ ว นร้ อยละ 99.99 และเป็ นกรรมการ ผู้ บริ หาร
และ ผู้มีอานาจควบคุมในทุกบริ ษัท
ทั ง้ นี ส้ าเหตุ ข องการก่ อ ตั ง้ บริ ษั ท หลายแห่ ง ขึ น้ ในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประโยชน์ ท างด้ าน
การขอรั บ การสนับสนุนการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เป็ นสาคัญ การก่อตังกลุ
้ ่ม
บริ ษั ท ดัง กล่า ว รวมเรี ย กว่า กลุ่ม บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ (East Coast Group) สามารถสรุ ป ลัก ษณะการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ในแต่ละบริ ษัท ก่อนการจัดโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทในช่วงปี 2553 ได้ ดงั นี ้
บริษัท
1. บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF)
2. บริ ษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จากัด (ECD)
3. บริ ษัท อีสต์โคสท์อตุ สาหกรรม จากัด (ECI)

4. บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD)

5. บริ ษัท วี - ชัท อินดัสทรี จากัด (VCI)

ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
ธุรกิจซื ้อมา – จาหน่ายไป ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพาราที่ทางบริษัทเป็ นผู้ผลิตเอง และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
จริ งที่สงั่ ซื ้อมาทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจาก
ต่างประเทศโดยจาหน่ายผ่านโชว์รูมที่เป็ นพื ้นที่เช่าของ
บริ ษัท
ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้ บริ การตัด
แผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซ)ี เพื่อใช้ ประกอบในการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์
ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง

ต่ อ มาในปี 2553 ผู้ บริ ห ารกลุ่ ม บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ ไ ด้ วางแผนสาหรั บ การเตรี ย มตั ว เพื่ อ เข้ าเป็ น
บริ ษั ท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทางบริ ษัทจึงได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจและ
การเงินภายในกลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์ใหม่ โดยใช้ รูปแบบการปรับปรุ งโครงสร้ างการดาเนินงานและการเงินของแต่ละบริ ษัท
รวม 4 บริ ษัท (ECD ECI VCD และ VCI) ให้ มาอยู่ภายใต้ การควบคุมด้ วยวิธีการเข้ าซื ้อทรัพย์สินที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ของแต่ละบริ ษัทมาไว้ ที่ บริ ษัท อีสต์ โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) เพียงแห่งเดียว ในราคาซื ้อขายสาหรับอาคาร และ
เครื่ อ งจัก รตามวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ด าเนิ น การโดยบริ ษั ท ประเมิ น มูลค่า ทรั พ ย์ สิน ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ น บริ ษัท ประเมิ นมูลค่าทรั พย์ สิน เพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ โดยราคาซื ้อขายอ้ างอิงจากราคาประเมินที่ต่ากว่า ซึง่ ในขณะนันการจั
้
ดรู ปแบบโครงสร้ างดังกล่าว
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เป็ นไปเพื่อคานึงถึงประโยชน์ในการเตรี ยมตัวสาหรับเข้ าเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai)
การขจัดปั ญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction) ปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
และเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุ ดเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ สาเหตุที่เลือกให้ บริ ษัท อีสต์โคสต์เฟอร์ นิเทค
จากัด เป็ นบริ ษัทหลักที่จะเตรี ยมตัวเพื่อเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในขณะนัน้ เนื่องจากมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจหลักคือ
การเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิ เ จอร์ ป ระเภทไม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด ซึ่ ง มี อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ จากการขาย
ที่ดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง มีรายได้ จากการขายสูงสุดและมีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าบริ ษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม ประกอบกับยังมี
ช่วงเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เหลืออยู่ ในขณะที่บริ ษัทอื่นในกลุ่มได้ ใช้ สิทธิ จากการส่งเสริ มการลงทุน
ครบถ้ วนตามกาหนดเวลา
ภายหลังจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจใหม่ บริ ษัทจึงมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจครอบคลุมด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
และบางส่วนจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอก
2. ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
3. ผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
4. ผู้จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ (Trading) สาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิต
เอง และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อมาทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจากต่างประเทศ
5. ผู้ผลิตส่วนตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ได้ แก่ กระดาษปิ ดผิว และให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และเพื่อจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอก
พัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัทในช่ วงที่ผ่ำนมำ สรุ ปได้ ดังนี ้
ปี 2535

:

ปี 2539

:

ปี 2541

:

เริ่ มจดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ในนามของ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ อุตสาหกรรม
จากัด (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราขึ ้น
ที่บริ เวณ ถนนบ้ านบึง – แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป เริ่ มขยายธุรกิจไปสู่การเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
โดยก่อตัง้ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ ดีไซน์ จากัด (ECD) ขึ ้นเป็ นบริ ษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว
โดยย้ ายฐานการผลิตในส่วนของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD
- ในปี เดียวกันนี ้ อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ เริ่ มการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ได้ แก่ ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริ กา และประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก
- อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ เริ่ มขยายธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไปยังตลาดภายในประเทศให้ มากขึ ้นกว่าเดิม โดย
ก่อตังตราสิ
้
นค้ า “ELEGA” เพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ทางบริ ษัทเป็ น
ผู้ผลิตเองและเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อจากในประเทศและนาเข้ าจากต่างประเทศ และ “Leaf”
เพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับการผลิตและจาหน่ายให้ กับ โฮมโปร (Home Pro) ขึน้ ในเวลา
เดียวกัน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบายของภาครั ฐ บาลภายใต้ ก ารรณรงค์ ก ารใช้ สิ น ค้ า ไทย
ในขณะนัน้
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ปี 2542

:

ปี 2543

:

ปี 2544

:

ปี 2545

:

- ECD ได้ รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริ มการส่งออกให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตราสินค้ าไทย “Thailand’s
Brand” เพื่อแสดงถึงการเป็ นผลิตภัณฑ์สง่ ออกที่มีคณ
ุ ภาพสูง
- ECI ได้ รับรางวัล "Prime Minister Award" จากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็ นรางวัลที่มอบให้ แก่
ผู้สง่ ออกที่มีผลการดาเนินงานดีเด่นและมีคณ
ุ ภาพสินค้ าอยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
- วันที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ ขยายการดาเนินธุรกิ จโดยก่อตัง้ บริ ษัท อี สต์ โคสท์
เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) ขึ ้นเป็ นบริ ษัทที่สาม ด้ วยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 6,000,000 บาท
(หกล้ านบาทถ้ วน) แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จานวน 60,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท
เรี ยกชาระเต็มมูลค่า ในปี เดียวกันนี ้ เพื่อดาเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จาก
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด โดยขยายกาลังการผลิตที่ มีอยู่ให้ มากขึน้ กว่าเดิม เพื่อรองรั บการเติบโต
ของยอดขายเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ เพื่ อ ใช้
ประกอบการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) โดย ECF
ได้ รับ BOI ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด / ไม้ แผ่นเรี ยบ
- วัน ที่ 16 มี น าคม ECF ได้ ดาเนิน การเพิ่ มทุนจดทะเบี ย นจากเดิม 6,000,000 บาท เป็ น
13,080,000 บาท (สิบสามล้ านแปดหมื่นบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 130,080 หุ้น
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- วันที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จาก
การประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี และได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มในอัตราร้ อยละ 50 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
- ECD ได้ ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The
United Kingdom Accreditation Service) สาหรับการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
- ECF ได้ ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems
(Thailand) Ltd. สาหรับการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
- วันที่ 13 ธัน วาคม ECF ได้ ด าเนิน การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็ น
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
- อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ ขยายกาลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางด้ านการผลิตให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม
ผ่านการลงทุนในเครื่ องจักรที่ใช้ เทคโนโลยีชัน้ สูง (Hi - Technology) โดยใช้ เงินลงทุนจานวน
มากในการสัง่ ซือ้ เครื่ องจักรดังกล่าว อาทิเช่น เครื่ อง Horizontal Sparing เครื่ อง Vertical
Spraying Robot เป็ นต้ น
- ในปี ดงั กล่าว อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ ก่อตังบริ
้ ษัทเพิ่มขึ ้นอีก 2 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์
จากัด (VCD) เป็ นบริ ษัทที่สี่ เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิ ดผิวเฟอร์ นิเจอร์ เนื่องจาก ECF
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเป็ นจานวนมาก ทาให้ ต้องนาเข้ าวัสดุปิดผิว จึงได้ ก่อตัง้ VCD
หน้ าที่ 1.0 - 9

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ปี 2546

:

-

ปี 2547

:

-

ปี 2553

:

-

-

ปี 2554

:

-

-

ขึ ้นเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิวโดยสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิตกระดาษ
ปิ ดผิวจะส่งจาหน่ายให้ กับ ECF และโรงงานผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ไป นอกจากนี ้ในปี เดียวกัน
อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ ก่อตังบริ
้ ษัท วี - ชัท อิ นดัสทรี จากัด (VCI) เป็ นบริ ษัทที่ห้า เพื่อดาเนินธุรกิจ
โรงเลื่ อ ย โรงอบไม้ ย างพาราแปรรู ป แทนการด าเนิ น งานเดิ ม ของ ECI และ ECI ได้ ป รั บ
เปลีย่ นเป็ นการดาเนินธุรกิจซื ้อมา ขายไป (Trading) เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต
เอง และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อจากในประเทศและนาเข้ าจากต่างประเทศ โดยทัง้ VCD และ
VCI ขยายการลงทุนไปยังที่ดินแห่งใหม่ และก่อสร้ างโรงงาน บนเนื ้อที่ กว่า 54 ไร่ บริ เวณซอย
ชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง ต่ อ มาในปี 2555 ได้ ถกู
จดทะเบียนเป็ นสานักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริ ษัท
ECI ได้ ขยายตลาดจาหน่ายสินค้ า โดยการก่อตังโชว์
้ รูมภายในร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 บริ ษัทได้ ขยายโชว์รูมไปยัง อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living
Mall) และโฮมโปร (Home Pro)
ECD ได้ รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้ าและบริ การดีเด่น ประจาปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์
ECF ได้ รับการปรับเวอร์ ชนั่ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. สาหรับการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
วันที่ 1 ตุลาคม กลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์ ได้ เริ่ มดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ โดยจาก
ทัง้ หมด 5 บริ ษั ท ภายในกลุ่ม จะเหลื อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งบริ ษั ท เดี ย วคื อ ECF โดย
กระบวนการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทเริ่ มจากการซื ้อที่ดินทังหมดที
้
่ใช้ ในการประกอบธุรกิจที่
ขณะนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์สว่ นตัวของกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมสิทธิ์ในนาม ECF การดาเนินการ
โอนสายการผลิตสินค้ าพร้ อมทัง้ จาหน่ายสิน ค้ าสาเร็ จ รู ป สินค้ าระหว่างผลิต วัต ถุดิ บ วัส ดุ
สิ ้นเปลือง เครื่ องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 4 บริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึงเจรจา
เพื่อขอลดยอดวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุ่มที่มีกับสถาบันการเงินและ โอนเพิ่มเป็ น
วงเงินสินเชื่อของ ECF การดาเนินการจ่ายชาระคืนหนี ้สินในระหว่างกลุม่ บริ ษัท เพื่อขจัดปั ญหา
รายการระหว่างกัน (Connected Transaction) และความขัดแย้ งทางประโยชน์ (Conflict of
Interest)
วัน ที่ 26 ตุล าคม บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม 25,000,000 บาท เป็ น
90,000,000 บาท (เก้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ ขยายการลงทุนและเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลสาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 3 ปี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) ในการผลิตวัสดุปิดผิว โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 3 ปี
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- วันที่ 11 พฤษภาคม บริ ษัทได้ จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด (V V-Décor) ขึน้
ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.95 โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000,000
บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า โดยก่อตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้ านการตลาด (Trading) ให้ กบั ECF
เพื่อเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั ลูกค้ าบางรายของบริ ษัท
- กลุ่มบริ ษัทอีสต์โคสท์ ยังดาเนินการจัดโครงสร้ างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริ ษัท
ได้ ดาเนิ นการเพิ่ มเติม ในส่ว นของการโอนอาคาร เครื่ องจัก ร และอุปกรณ์ ส่ว นที่ เหลือ และ
สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ยงั มีภาระหนี ้คงค้ า งมายัง
ECF รวมถึ ง การโอนย้ า ยพนัก งานจาก 4 บริ ษั ท เข้ า ปฏิ บัติ ง านใน ECF โดย ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน กลุ่มบริ ษัทอีสต์โคสท์ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง
ECF เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจโดยเรี ยบร้ อยและสมบูรณ์เพียงแห่งเดียว และเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดต่อไป
- วันที่ 4 พฤศจิ กายน บริ ษัทได้ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็ น
100,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
- เดือนกรกฎาคม บริ ษัทได้ เริ่ มขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า ไปยังกลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายย่อย
ทัว่ ไป (Dealer) เพื่อเป็ นส่วนช่วยเสริ มสร้ างการเติบโตของยอดขายให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้
ตราสินค้ า “Costa”
- วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 12/2555 ได้ มี ม ติ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ ไขจานวนหุ้นของบริ ษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จึงทาให้ บริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงในจานวน
หุ้น และมูลค่า ที่ ต ราไว้ โดยทุน จดทะเบี ย น 100,000,000 บาท แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
400,000,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.25 บาท นอกจากนี ้ยังได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 100,000,000 บาท เป็ น 130,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิบ
ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดย
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 120,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
- วันที่ 18 ตุลาคม 2555 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัท
มหาชนจากัด และเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
- วั น ที่ 26 มี น าคม บริ ษั ท ได้ เริ่ มเปิ ดการซื อ้ ขายหุ้ นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ
(mai) เป็ นวั น แรก (First Trading Day)
- เดือนตุลาคม บริ ษัทได้ เริ่ มขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า ไปยัง เมกาโฮม (Mega Home)
ศูนย์รวมสินค้ าบ้ านและวัสดุก่อสร้ างจาหน่ายทังปลี
้ กและส่ง เพื่ อ เป็ นส่ ว นช่ ว ยเสริ มสร้ าง
การเติบโตของยอดขายให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้ ตราสินค้ า “a7”
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- วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษัทมีพื ้นที่เช่าเพื่อใช้ เป็ นโชว์รูมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าใน อินเด็กซ์
ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) รวมทังสิ
้ ้น 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home
Pro) รวมทังสิ
้ ้น 3 สาขา
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบี ยนจากเดิม 130,000,000 บาท เป็ น 195,000,000 บาท มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25
บาท และได้ ดาเนินการแก้ ไขหนั ง สื อ บริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท ต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวง
พาณิชย์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดังนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทจึงมีทนุ
จดทะเบียนจานวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 780,000,000 หุ้น มูล
ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บาท โดยมี ทุน จดทะเบี ย นที่ อ อกและช าระเต็ ม มูล ค่ า แล้ ว จ านวน
130,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท โดยในส่วนของทุนจดทะเบียนที่รอเรี ยกชาระจานวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นจานวนจานวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เป็ นการจัดสรรไว้ เพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ECF-W1)
- วันที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แจ้ งรั บ ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (ECF-W1) รับเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มการซื ้อขายหลักทรัพย์ใน
วันดังกล่าว
- วันที่ 18 กันยายน บริ ษัทได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อร่ วมดาเนินธุรกิ จ
ผลิต ไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลัง คา กับ บริ ษั ท กัน กุลเอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ ากัด (มหาชน)
(“GUNKUL”) บริ ษัทและ GUNKUL จะร่ วมกันจัดตังบริ
้ ษัท ขึ ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ
ในสัดส่วนร้ อยละ 74.99 : 25.01 ตามลาดับ บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในส่วนการจัดหาสิทธิ
ในการเช่า และ/หรื อสิทธิในการใช้ พื ้นที่หลังคาเพื่อติดตังแผงโซล่
้
าเซลล์สาหรับประกอบการยื่น
เป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้า การบริ หารจัดการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน และ GUNKUL จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในส่วนของการบริ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดซื ้อและการก่อสร้ างสาหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อให้ โครงการสามารถดาเนินการได้ ตามข้ อตกลง
ของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการและบารุ งรักษา ภายใต้
การดาเนินงานทังสองฝ่
้
ายมีหน้ าที่ยื่นขอรับอนุญาตเป็ น ผู้ เสนอขายไฟฟ้ า ให้ กั บ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแต่กรณีตอ่ ไป
- เดือนตุลาคม บริ ษัทเริ่ มจาหน่ายสินค้ าให้ กับไทวัสดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการ
จาหน่ายสินค้ าให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้ ตราสินค้ า “HASTA”
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษัทเข้ าลงทุนในการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริ ษัท เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคา (Solar PV Rooftop) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
บริ ษัทย่อยเพื่อเตรี ยมการเข้ าร่ วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรับซื ้อไฟฟ้า จากการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคาตามประกาศของคณะกรรมการกิ จ การพลัง งานเรื่ อง
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การรับซื ้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตังบนหลั
้
งคา ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่าง
รอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ดเข้ าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ขึ ้นเป็ น
ที่เรี ยบร้ อย โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ปั จจุบนั มี
ทุน จดทะเบี ย น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ า นบาทถ้ วน) โดยแบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
100,000 หุ้น (หนึง่ หมื่นหุ้น) มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียน
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปนุ่ คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha
เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ที่ 1737
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีทนุ จดทะเบียน 100,000 เยน
และมีสดั ส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51
วันที่ 30 มิถนุ ายน บริ ษัทได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อความร่ วมมือดาเนิน
ธุรกิ จผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชี วมวล โดยจะจัดตัง้ บริ ษัทร่ วมทุนขึน้ ร่ วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
ประกอบด้ วย บริ ษัท ฟอร์ จูน พาร์ ท อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI) บริ ษัท วิชญ์ อุตสาหกรรม
จ ากัด และกลุ่ม ผู้ ประกอบการโรงไม้ หรื อ โรงเลื่ อ ยไม้ ใ น เ ข ต พื น้ ที ่ ตั ง้ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
โรงไฟฟ้ า ในแต่ละแห่ง ซึง่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 7/2558 ได้ มีมติพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษั ท ย่ อ ย
เป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการเข้ าร่ ว ม
เป็ นผู้ถือหุ้น ในบริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริ ษัท เพื่อเตรี ยมเข้ าร่ วมประมูลรับคัดเลือกและ
อนุญาตเป็ น ผู้เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน (กกพ.) เรื่ องหลักเกณฑ์ การรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ดเข้ า
ประมูลเพื่อ เสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายชื่อของบริ ษัทร่ วมทุนทัง้ 5 บริ ษัท ประกอบด้ วย บริ ษัท
เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จากัด บริ ษัท
เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ยะลา 1) จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด และบริ ษัท
เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (สงขลา) จากัด
เดือนตุลาคม บริ ษัทเริ่ มการจาหน่ายสินค้ าให้ กับร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home)
ภายในตราสินค้ า My Fur
วันที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริ ษัทย่อยได้ เข้ าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do
Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ ปนุ่ โดย ECFH จะเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตในการ
ใช้ เครื่ องหมายทางการค้ า รู ปแบบร้ านค้ า ระบบบริ หารจัดการร้ านค้ าและการสัง่ ซื ้อสินค้ าจาก
Can Do ประเทศญี่ ปนุ่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจภายในประเทศไทยในรู ปแบบ
ร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทังร้้ าน (ร้ าน 100 เยน ที่มีต้นกาเนิดในประเทศญี่ปน)
ุ่ โดยมี
ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี
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ปี 2559

:

ปี 2560

:

- วั น ที่ 19 ธั น วาคม พิ ธี เ ปิ ดสาขาอย่ า งเป็ นทางการ (Grand Opening) ร้ าน Can Do สาขา
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั ง สิ ต ขนาดพื น้ ที่ ใ ห้ บริ การ 175 ตารางเมตร
- วันที่ 22 ธันวาคม พิธีเปิ ดสาขาอย่างเป็ นทางการ (Grand Opening) ร้ าน Can Do สาขา
ซีคอน สแควร์ ศรี นคริ นทร์ ด้ วยขนาดพื ้นที่ให้ บริ การ 120 ตารางเมตร
- วันที่ 25 ธันวาคม พิธีเปิ ดสาขาอย่างเป็ นทางการ (Grand Opening) ร้ าน Can Do สาขา
ซีคอน สแควร์ ศรี นคริ นทร์ ด้ วยขนาดพื ้นที่ให้ บริ การ 120 ตารางเมตร
- วันที่ 17 มกราคม พิธีเปิ ดสาขาอย่างเป็ นทางการ (Grand Opening) ร้ าน Can Do สาขา
เดอะ พาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก ด้ วยขนาดพื ้นที่ให้ บริ การ 130 ตารางเมตร
- วันที่ 27 มกราคม ได้ ดาเนินการจดทะเบี ยนจัด ตัง้ บริ ษัทร่ ว ม 4 แห่ง ขึน้ เป็ น ที่เรี ย บร้ อย
ประกอบด้ วย บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (นราธิ วาส 1) จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป
(ยะลา 1) จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด และบริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป
(สงขลา) จากัด โดยบริ ษัทย่อย หรื อ ECFH เป็ นผู้เข้ าลงทุนและถือหุ้นในแต่ละบริ ษัท ในสัดส่วน
ร้ อยละ 25 ร้ อยละ 20 ร้ อยละ 25 ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทังหมดในแต่
้
ละบริ ษัท
ตามลาดับ
- วันที่ 11 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 พิจารณาอนุมตั ิมติที่สาคัญ ดังนี ้
o อนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด )“ECFH”) (ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ (75พิจารณาอนุมตั ิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร่ วมทุนที่ทาง ECFH ได้
เข้ าเป็ นผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท ร่ ว มทุ น รวม 4 บริ ษั ท
ประกอบด้ วย บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป นราธิวาส)1( จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป
ยะลา)1( จากัด บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด และบริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี
กรุ๊ ป (สงขลา) จากัด เนื่องจาก 4 บริ ษัทร่ วมทุนดังกล่าวไม่สามารถชนะการประมูลเพื่อ
เสนอเข้ ารับคัดเลือกเป็ นผู้จาหน่ายไฟฟ้าในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า )PPA) ได้
o พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ ขึ ้นเพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิ จด้ านโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล โดยชื่อบริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ ที่จะจดทะเบียนจัดตังคื
้ อ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด โดยมีทนุ จดทะเบีนเริ่ มต้ นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาท
ถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดย
บริ ษัทจะเป็ นผู้เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.98 ซึ่งต่อมาได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังเป็
้ น
ที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
- 12 มกราคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ อนุมตั ิการจัดโครงสร้ างกลุ่ม
บริ ษั ทอีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเ ทค โดยอนุมัติใ ห้ จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ บริ ษั ทย่อ ยเพิ่ มอี ก 1 แห่ง คื อ
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานแทนการใช้ บริ ษัท อีซี
เอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้เข้ า
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ซึ่งต่อมาได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 16
มกราคม 2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของ ECFH เป็ นเพื่อเข้ าลงทุน
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-

และดาเนินธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก ซึ่งปั จจุบนั ได้ แก่ ร้ าน Can Do ในรู ปแบบร้ านค้ าจาหน่าย
สินค้ าราคาเดียว หรื อการดาเนินธุร กิ จอื่น ๆ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต ยกเว้ น ธุรกิ จด้ า น
พลังงานต่อไป
13 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งานชี ว มวลของ บริ ษั ท ไพร์ ซ ออฟ วู้ ด กรี น เอนเนอร์ จี จ ากั ด
(“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”) ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลยูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์
จากัด (“SAFE”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท (ซึ่งมีบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทถือหุ้น ปั จจุบนั ในสัดส่วนร้ อยละ 50) เข้ าซื ้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของ
โครงการ (ร้ อยละ 99.9999) คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังโครงการไม่
้
เกิน 425,000,000 บาท
(โดยคิดเป็ นเงินลงทุนของ ECF-Power เท่ากับ 141,652,500 บาท) ทังนี
้ ้คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการซื ้อขายได้ เสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี ้

1.3 โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
บริ ษั ท ดาเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นผู้ ผลิ ต และจาหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ จากไม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ดและไม้ ยางพารา
กระดาษปิ ด ผิ ว ไม้ ย างพาราแปรรู ป อบแห้ ง และให้ บ ริ ก ารตัด แผ่น ปิ ด ขอบไม้ (พี วี ซี ) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น วัต ถุดิ บ ในการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 3 แห่ง คือ
1. บริ ษัท วีวี – เดคคอร์ จำกัด (V V Décor) ซึ่ง บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.95 โดยมีทุนจด
ทะเบี ย น 1,000,000 บาท (หนึ่ ง ล้ านบาทถ้ วน ) ชาระเต็มมูลค่า โดยก่อตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบธุ ร กิ จ
ด้ านการตลาด (Trading) เพื่อเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั ลูกค้ าบางรายของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สามารถแบ่งกลุม่ สินค้ าหลักได้ 5 ประเภท คือ
1. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
2. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
3. เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย
4. กระดาษปิ ดผิว
5. ไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
10,000,000 บาท คิดเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ชาระเต็ม
มูลค่า ประกอบธุรกิจหลักเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก ซึ่งปั จจุบนั ได้ แก่ ร้ าน Can
Do ในรูปแบบร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียว หรื อการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ยกเว้ นธุรกิจด้ านพลังงาน
3. บริ ษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกั ด (ECF-P) บริ ษัทถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ปั จจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท คิดเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระ
เต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจหลักเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ
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ปั จจุบนั บริ ษัท มีบริ ษัทร่วม 2 แห่ง ได้ แก่
1. บริ ษัท อีซีเอฟ ทอร์ นำโด เอ็นเนอร์ จี จีเค ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
กาลังการผลิตติดตัง้ 1.5 เมกะวัตต์ ณ เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยมี บริ ษัท อีซีเอฟ
โฮลดิ ้งส์ จากัด เป็ นผู้ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51 ซึ่งในภายหลังบริ ษัทโดยได้ ดาเนินการจัดทาสัญญา
ซื ้อขายโรงไฟฟ้าดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยทรัพย์สินที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิจาก
ภาษี ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินประมาณ 82.19 ล้ านบาท โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกาไรจาก
การขายทรัพย์สนิ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ต่อมา ECF Tornado เสร็ จ
สิ ้นขันตอนการจดทะเบี
้
ยนเลิกบริ ษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
2. นอกจากนี ้ยังมีบริ ษัทร่ วมอีก 1 แห่ง โดยมี บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผู้ลงทุนในสัดส่วนร้ อย
ละ 49.98 คือ บริ ษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท
คิดเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ชาระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจ
หลักเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ปั จจุบนั สามารถสรุปโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค ได้ ดงั นี ้
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

75%

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก และ
ธุรกิจอื่น ๆ ยกเว้ นด้ านพลังงาน

99.99%
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน
ทุกประเภท

99.95%

บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
กระดาษปิ ดผิว

49.98%

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิ
การเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“โครงการฯ” หรื อ
“PWGE”) ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลยูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์
โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท (ซึง่ มีบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ซึง่
เป็ น บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ถื อ หุ้น ปั จ จุบัน ในสัด ส่ว นร้ อยละ 50) เข้ า ซื อ้ หุ้น สามัญ จากผู้ถื อ หุ้น ของโครงการ (ร้ อยละ
99.9999) คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังโครงการในครั
้
ง้ นี ้ไม่เกิน 425,000,000 บาท (โดยคิดเป็ นเงินลงทุนของ ECF-Power
เท่ากับ 141,652,500 บาท) ทัง้ นี ้คาดว่าจะสามารถดาเนิ นการซื ้อขายได้เสร็ จสิ้ นเป็ นที ่เรี ยบร้ อยภายในไตรมาสที ่ 2 ปี
2560 นี ้ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั อยู่ระหว่างขันตอนการเข้
้
าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ PWGE โดยบริ ษัท
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เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด จะเข้ าลงทุนโดยวิธีการซือ้ หุ้นสามัญ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ PWGE และ
ภายหลังการเข้ าลงทุนในธุรกรรมดังกล่าวเสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด จะ
ลดลงจากร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 33.37
ซึง่ หากบริ ษัทดาเนินธุรกรรมดังกล่าวเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อย โครงการการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทภายหลังการเข้ าทารายการ
จะเป็ นดังนี ้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

75%

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก และ
ธุรกิจอื่น ๆ ยกเว้ นด้ านพลังงาน

99.99%
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน
ทุกประเภท
33.37%

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
99.99%

บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ จี จากัด
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99.95%

บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
กระดาษปิ ดผิว
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ธุ ร กิ จ ที่ ด ำเนิ น งำนโดย บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ำกั ด (มหำชน) และบริ ษั ท วี วี
เดคคอร์ จำกัด ในฐำนะบริษัทย่ อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.95
-

กลุ่มธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF) ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จาก
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์
การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
และให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด (V V Décor) เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) ชาระเต็มมูลค่า ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบ
ธุรกิจด้ านการตลาด (Trading) เพื่อเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั ลูกค้ าบางรายของบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สามารถแบ่ ง กลุ่ม สิ น ค้ า หลัก ได้ 5 ประเภท ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ คือ
1. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
2. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
3. เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย
4. กระดาษปิ ดผิว
5. ไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง
บริ ษัทมีรายได้ โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) ให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ
การผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ได้ แก่ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา ให้ กับลูกค้ าใน
ประเทศ โดยกลุม่ ลูกค้ าในประเทศ ประกอบด้ วยกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้ แก่ เทสโก้ โลตัส (Tesco
Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) วินเนอร์ (Winner) และ ดู โฮม
(Do Home)
สาหรั บลูกค้ าต่างประเทศจะเป็ นการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซือ้ ให้ กับบริ ษัทผู้จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ และ
ร้ านค้ าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญี่ ปนุ่ โดยหากพิจารณาจากโครงสร้ างรายได้ จากการขาย
ทังหมดของบริ
้
ษัท จะพบว่า ในปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนการขายให้ กบั ลูกค้ าในประเทศญี่ปนประมาณร้
ุ่
อยละ 50 ของรายได้
จากการขายทังหมด
้
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ภำพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้ ำของบริษัท

สัดส่วนรายได้ ที่รองลงมาคือ รายได้ จากการผลิตและจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศ โดยตราสินค้ าที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้ วยตราสินค้ าที่เป็ นของบริ ษัทเอง
ได้ แก่ “Fur Direct” “Leaf” “a7” “Hasta” และ “My Fur” โดยเป็ นตราสินค้ าที่ทางบริ ษัทผลิตและจาหน่ายให้ กบั บิ๊กซี (Big
C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Watsadu) และดู โฮม (Do Home) ตามลาดับ ส่วนการ
ผลิตเพื่อจาหน่ายสินค้ าให้ กบั เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และ วินเนอร์ (Winner) จะเป็ นการผลิตโดยใช้ ตราสินค้ าของ
เทสโก้ โลตัส และวินเนอร์ ตามลาดับ
สาหรับตราสินค้ า “ELEGA” จะเป็ นตราสินค้ าที่บริ ษัทใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่สว่ นใหญ่ผลิตจากไม้
จริ ง ภายในโชว์ รูมสาขาเพื่อ แสดงสินค้ าและจาหน่า ยเฉพาะเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ท างบริ ษัท เป็ น ผู้ ผลิต เอง และ
เฟอร์ นิเจอร์ ทงส่
ั ้ วนที่สงั่ ซื ้อจากภายในประเทศและส่วนที่นาเข้ าจากต่างประเทศที่ส่ วนใหญ่ผลิตจากไม้ จริ ง ซึ่งโชว์รู มจะ
ตังอยู
้ ใ่ นอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) โดยมีจานวนโชว์รูม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 เท่ากับ 13 สาขา และ 3 สาขา ตามลาดับ นอกจากช่องทางการจาหน่ายสินค้ าตามที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังมี
รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ทัว่ ประเทศ ภายใต้ ตราสินค้ า
“Costa” เพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับการจาหน่ายผ่านทาง Dealer โดยนับตังแต่
้ ปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เริ่ มต้ นการ
จาหน่ายสินค้ าออนไลน์ผา่ นทางเว็บไซต์ www.elegathai.com โดยได้ เริ่ มต้ นการจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว ตังแต่
้ ช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 เป็ นต้ นมา โดยใช้ ตราสินค้ า “My Fur”
สาหรับ ตราสินค้ า “Finna House” ที่ได้ เปิ ดตัวไปช่วงปี 2558 นัน้ ตราสินค้ ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อจาหน่ายสินค้ าใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้ ลิขสิทธิ์ลายการ์ ตูนจาก Disney ในฐานะที่บริ ษัทเป็ นผู้ซื ้อลิขสิทธิ์ และได้ รับ
สิทธิ์ในการใช้ ลายการ์ ตนู จาก Disney เพื่อใช้ กบั ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ ขณะนี ้ยังเป็ นเพียงผู้ได้ รับสิทธิ์ราย
เดียวในประเทศไทย ปั จจุบนั Finna House มีโชว์รูม 2 แห่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่เช่าของ โฮมโปร มาร์ เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 1
สาขา และ เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา
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ตรำสินค้ ำของบริษัท
ตรำสินค้ ำที่

รู ปแบบ

ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย

ELEGA
(เอลลีก้ำ)

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งทังส่
้ วนที่บริษัท
เป็ นผู้ผลิตเองและส่วนที่นาเข้ าจากต่างประเทศ โดย
จาหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA

Finna House
(ฟิ นน่ ำเฮ้ ำส์ )

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้ ลขิ สิทธิ์
ลายการ์ ตนู จาก Disney โดยจาหน่ายผ่านโชว์รูม Finna
House และคอร์ เนอร์ ภายในโชว์รูม ELEGA

Fur Direct
(เฟอร์ ไดเร็ค)

ใช้ สาหรับการจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตให้ กบั บิ๊กซี (Big C)

Leaf
(ลีพ)

ใช้ สาหรับการจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตให้ กบั โฮมโปร (Home Pro)

a7
(เอ เซเว่ น)

ใช้ สาหรับการจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตให้ กบั เมกา โฮม (Mega Home)

Hasta
(ฮำสต้ ำ)

ใช้ สาหรับการจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตให้ กบั ไทวัสดุ (Thai Wasadu)

Costa
(คอสต้ ำ)

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าส่ง
และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ทัว่ ประเทศ

My Fur
(มำยเฟอร์ )

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผา่ นช่องทางออนไลน์
www.elegathai.com และดู โฮม (Do Home)
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โชว์ รูม “ELEGA”
ปั จจุบันโชว์ รูม ELEGA ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่เช่ ำภำยใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 13 สำขำ และโฮมโปร 3 สำขำ
- ELEGA ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วยสาขาบางนา
รั ต นาธิ เ บศร์ รั ง สิต พัท ยา บางใหญ่ ชลบุรี เชี ยงใหม่ ราชพฤกษ์ เกษตร-นวมิ นทร์ นครราชสีม า หาดใหญ่
สุราษฏร์ ธานี ระยอง ทังหมด
้
13 สาขา
- ELEGA ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่เช่าภายในโฮม โปร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วยสาขาฉะเชิงเทรา สาขา
ชัยพฤกษ์ และสาขานครราชสีมา ทังหมด
้
3 สาขา
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โชว์ รูม “Finna House”
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีโชว์รูม “Finna House” รวมทังสิ
้ ้น 2 สาขา ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่เช่าของ โฮมโปร
มาร์ เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 1 สาขา และ เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา
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ช่ องทำงกำรจำหน่ ำยสินค้ ำออนไลน์ ผ่ำน www.elegathai.com
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ธุรกิจที่ดำเนินงำนโดย บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำกัด ในฐำนะบริ ษัทย่ อยที่บริ ษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 75
-

กลุ่มธุรกิจร้ ำนค้ ำปลีก : ร้ ำน Can Do

Can Do คือ รู ปแบบร้ านค้ าที่ขายสินค้ าในราคาเดียว (ราคา 100 เยน) ทังร้้ าน ที่มีต้นกาเนิดจากประเทศญี่ ปนุ่
ก่อ ตั ้งโดย Can Do CO.,LTD. เป็ น บริ ษัทจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มี
สานักงานใหญ่ ตังอยู
้ ่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้ อมูลล่าสุด Can Do ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Can Do มีสาขาทัว่
ประเทศญี่ ปนไม่
ุ่ ต่ากว่า 967 สาขา และมีรายได้ ไม่ต่ากว่า 68,041 ล้ านเยน
ทาง บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) หรื อ ECF โดยคุ ณ อารั ก ษ์ สุ ข สวั ส ดิ์ กรรมการผู้ จั ด การ
ได้ มีความสนใจในธุรกิจร้ านค้ า 100 เยน ในญี่ปนุ่ จึ ง ได้ เริ่ มสารวจธุ ร กิ จ ประเภทนี ท้ ุ ก ร้ าน ทุ ก แบรนด์ จนในที่สดุ
เกิดความประทับใจต่อร้ าน Can Do จึงเป็ นที่มาของความสนใจที่อยากจะขอซื ้อแฟรนไชส์เพื่อมาดาเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย เพื่ อ อยากให้ คนไทยได้ ใช้ สิ น ค้ าคุ ณ ภาพดี ภ ายใต้ แบรนด์ ญี่ ปุ่ น ในราคาที่ ทุ ก คนสามารถเข้ าถึ ง ได้ จึ ง ได้
ติ ด ต่ อ เข้ าไปที่สานักงานใหญ่ของ Can Do ในที่สดุ จึงเกิดการตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน
รูปแบบร้ าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ านค้ านาเข้ าสินค้ าคุณภาพดี ภายใต้ แบรนด์ญี่ปนุ่ จาหน่ายสินค้ าทังร้้ าน
ในราคา 60 บาท นาเสนอสินค้ าให้ เลือกซื ้อนับหมื่นรายการ ครอบคลุมตังแต่
้ ของใช้ ภายในบ้ าน สินค้ าเพื่อความงาม
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ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ทาความสะอาด อุปกรณ์เครื่ องเขียน งานฝี มือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้ าใส่ของ
สินค้ าเทศกาล ฯลฯ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ครอบคลุมตังแต่
้ กลุม่ วัยรุ่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้ าน วัยทางาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Can Do มีจานวนสาขาทังสิ
้ น้ 6 สาขา ได้ แก่
1. สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ขนาดพื ้นที่ 175 ตรม.
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื ้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื ้นที่ 130 ตรม.
4. สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื ้นที่ 140 ตรม.
5. สาขาโฮม โปร ราชพฤกษ์ ขนาดพื ้นที่ 99 ตรม.
6. สาขาอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บางใหญ่ ขนาดพื ้นที่ 195 ตรม.
นอกจากนี ้ยังตังเป้
้ าหมายการขยายสาขาภายในปี 2560 ไว้ ที่จานวนสาขาทังหมดไม่
้
ต่ากว่า 12 สาขา

Can Do – 100 Yen shop style
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-

กลุ่มธุรกิจพลังงำนทดแทน

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มี ม ติ พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ
การจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ ปนุ่ ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF
Tornado”) พื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยมี
ขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงโครงการตั
ั้
งอยู
้ ่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, TokotomiCho, Himeiji City, Hyogo, Japan ด้ วยทุนจดทะเบียน 100,000 เยน หรื อประมาณ 27,690 บาท (อ้ างอิงอัตรา
แลกเปลีย่ นเท่ากับ 27.69 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ เป็ นวันที่แจ้ งข่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดย บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ
51.00 จะเป็ นผู้เข้ าถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสัดส่วนร้ อยละ 51 คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ที่ ใ ช้ ลงทุ น
ในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรื อประมาณ 29.52 ล้ านบาท เพื่อช่วยสร้ างการเจริ ญเติบโตให้ กบั บริ ษัท และ
กระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี ้ ได้ เริ่ ม ดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (COD) นับตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 5/2559 ของบริ ษัท เมื่อวัน ที่ 8 กันยายน 2559 ได้ มีมติที่สาคัญ
เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดาเนินการโดย ECF Tornado โดยทางบริ ษัทได้ พิจารณารับรองและ
ให้ สตั ยาบัน ในกรณีที่ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”) ในฐานะบริ ษัทย่อย ได้ ขายทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนใน ECF
Tornado ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ให้ แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น ตังแต่
้ ปี 2526
เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิ จด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้ านอื่น ๆ ในประเทศญี่ ปนุ่ โดยได้
ดาเนินการจัดทาทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทรัพย์สินที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิ จากภาษี
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ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินประมาณ 82.19 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขาย
รายอื่น ๆ รวมทังสิ
้ ้น 5 ราย คิดเป็ นกาไรเมื่อเทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน ประมาณร้ อยละ 43.94 สาหรับสาเหตุที่ตดั สินใจขาย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผลกาไรที่จะได้ รับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการ
ที่ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี สาหรับระยะเวลาดาเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงิ นลงทุนและกาไรจากการขาย
ทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นที่ เ รี ย บร้ อย ในวัน ที่ 29 กั น ยายน 2559 ปั จ จุ บ ั น ECF Tornado ได้ เสร็ จ สิ น้
ขั น้ ตอนการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา

โรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ – ECF Tornado Energy, เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
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 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 7/2558 ได้ มี ม ติ พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ ใ ห้
บริ ษั ท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power
Plant) โดยการเข้ าร่วมเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริ ษัท เพื่อเตรี ยมเข้ าร่วมประมูลรับคัดเลือกและอนุญาต
เป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่ก รณี ไ ป ตามประกาศของคณะกรรมการกากับ กิ จ การพลัง งาน (กกพ.) เรื่ อ ง
หลัก เกณฑ์ ก ารรั บ ซื อ้ ไฟฟ้ า จากผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า พลัง งานหมุน เวี ย น ซึ่ ง ขณะนี อ้ ยู่ ร ะหว่ า งรอนโยบายจากภาครั ฐ
ถึงช่วงเวลาการเปิ ดเข้ าประมูลเพื่อเสนอขายไฟฟ้า
โดยมีรายชื่อของบริ ษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริ ษัท ดังนี ้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ยะลา 1)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ปั ตตานี)
5. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (สงขลา)
ต่อมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผา่ นมา ได้ ดาเนิ น การจดทะเบี ย นจัด ตัง้ บริ ษั ท ร่ ว มทุน รวม 4 บริ ษั ท ขึ น้
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ประกอบไปด้ วยบริ ษัทร่วมทุน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ยะลา 1) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (ปั ตตานี) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ป (สงขลา) โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
แต่เนื่องจาก 4 บริ ษัทร่ วมทุนดังกล่าวไม่สามารถชนะการประมูลเพื่อเสนอเข้ ารับคัดเลือกเป็ นผู้จาหน่าย
ไฟฟ้าในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ตามประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ การรั บซือ้ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนด้ วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้ านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สาหรับพื ้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 จึงมีมติอนุมตั ิ
การจดทะเบียนเลิกบริ ษัทร่วมทุนทัง้ 4 บริ ษัทดังกล่าว รวมถึงยกเลิกมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี
กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จากัด ด้ วย เนื่องจากมติดงั กล่าวไม่ได้ ถกู นาไปใช้ ในการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทแต่อย่างใด
อย่า งไรก็ ต าม ด้ ว ยความมุ่ง มั่น ที่ จ ะขยายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไปยัง โรงไฟฟ้า พลัง งานชี ว มวล ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ในคราวเดียวกัน ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ น ผู้เ ข้ า ลงทุน ในบริ ษั ท ร่ ว มทุน แห่ง ใหม่ที่จ ะจดทะเบีย นจัด ตัง้ ขึน้ เพื่อ เข้ า ลงทุน ในธุร กิ จ
ด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล คือ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท และมีโครงสร้ างการถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (ECFH) 4,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.98
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการของบริ ษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการของบริ ษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
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4. บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.98
5. นายสมพล ธนาดารงศักดิ์ กรรมการของ FPI 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
6. นายสมกิจ ธนาดารงศักดิ์ กรรมการของ FPI 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
ซึ่ง บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ได้ ถูกจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560
ทังนี
้ ้ เพื่อการปรับโครงสร้ างในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทและสร้ างความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ
ด้ านพลังงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ได้ มติพิจารณาอนุมตั ิการจัด กลุม่
บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค โดยอนุมตั ิให้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 10 บาท โดยมี บ ริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จากั ด (มหาชน)
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยมี น โยบายการดาเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เข้ าลงทุ น และดาเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านพลัง งาน
ทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ ซึ่งบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
ได้ ถูกจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ แจ้ งเปลีย่ นชื่อผู้เข้ าลงทุนใน บริ ษัท
เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด จากเดิมคือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด แก้ ไขเป็ น บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
ต่อมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2560 ได้ มี ม ติ อ นุม ัติ
การเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“โครงการ” หรื อ
“PWGE”) ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลยูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์
โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทเป็ นผู้เข้ าลงทุน ทัง้ นีค้ าดว่าจะสามารถ
ดาเนิ นการซื ้อขายได้เสร็ จสิ้ นเป็ นทีเ่ รี ยบร้อยภายในไตรมาสที ่ 2 ปี 2560 นี ้
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (PV Solar Rooftop Power Plant)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อร่ วมดาเนินธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา กับ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“GUNKUL”) โดยมีขอบเขตของ
ความร่วมมือระหว่างบริ ษัท และ GUNKUL ดังนี ้
บริ ษัทและ GUNKUL จะร่ วมกันจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนขึ ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 74.99 :
25.01 ตามลาดับ
บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในส่วนการจัดหาสิทธิในการเช่า และ/หรื อสิทธิในการใช้ พื ้นที่หลังคาเพื่อติดตังแผงโซล่
้
า
เซลล์สาหรับประกอบการยื่นเป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้า การบริ หารจัดการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน และ GUNKUL จะ
เป็ นผู้รับผิดชอบในส่วนของการบริ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดซื ้อและการก่อสร้ างสาหรับโครงการผลิตไฟฟ้า พลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลัง คาเพื่ อ ให้ โครงการสามารถดาเนิ น การได้ ตามข้ อตกลงของสัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้ า (PPA)
รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการและบารุงรักษา ภายใต้ การดาเนิ น งานทัง้ สองฝ่ ายมี ห น้ าที่ ยื่ น ขอรั บ อนุ ญ าต
เป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแต่กรณีตอ่ ไป
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ในเบือ้ งต้ น บริ ษั ท สามารถจัด หาพื น้ ที่ห ลัง คาสาหรั บ รองรั บ กาลัง การผลิต ไฟฟ้า ได้ ป ระมาณ 10 เมกะวัต ต์
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ในขันตอนต่
้
อไปบริ ษัทและ GUNKUL จะต้ องดาเนินการยื่นขอรับอนุญาตเป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้า
ให้ กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็ นลาดับต่อไป
ดัง นัน้ ขณะนี ใ้ นส่ว นของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลัง คาจึ ง อยู่ร ะหว่า งรอ
ความชัดเจนจากภาครัฐบาลในการออกประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกคาร้ องและข้ อเสนอขายไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ
ต่อไป
บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
2. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
3. เฟอร์ นิ เจอร์ ที่ จาหน่า ยผ่า นโชว์ รู ม
กลุ่ม ร้ านค้ า ส่ง และร้ านค้ า ปลี ก ราย
ย่อย (Dealer)
4. กระดาษปิ ดผิว
5. ไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง
6. ร้ านค้ าปลีก
รำยได้ จำกกำรขำย - สุทธิ
รายได้ อื่น ๆ1/
รำยได้ รวม
หมำยเหตุ :

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้ ำนบำท
852.47
176.59
108.82

ร้ อยละ
69.01
14.30
8.81

ล้ ำนบำท
952.55
188.97
108.04

ร้ อยละ
70.13
13.91
7.95

ล้ ำนบำท
963.12
189.22
121.38

ร้ อยละ
69.05
13.57
8.70

61.65
9.51
1,209.05
26.16
1,235.21

4.99
0.77
97.88
2.12
100.00

65.15
19.39
1,334.10
24.20
1,358.30

4.80
1.43
98.22
1.78
100.00

65.90
15.84
15.31
1,370.77
24.14
1,394.91

4.72
1.14
1.10
98.27
1.73
100.00

1/

รายได้ อื่นๆ ได้ แก่ กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ ดอกเบี ้ยรับ กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา แลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น (ได้ แก่ ค่าบริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ ขายเศษวัสดุ / รายได้ จากการชดเชยการส่งออก / ส่วนลดรับ / อื่นๆ)

2. โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
1. การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ
(Made to order)
2. การผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตรา
สินค้ าของบริษัท
3. การจาหน่ายผ่านโชว์รูม

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้ ำนบำท
690.41

ร้ อยละ
60.67

ล้ ำนบำท
784.85

ร้ อยละ
62.81

ล้ ำนบำท
767.53

ร้ อยละ
60.26

338.66

29.76

356.36

28.52

384.81

30.21

89.18

7.84

99.94

8.00

85.67

6.73

หน้ าที่ 1.0 - 30
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ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
4. การจาหน่ายผ่านร้ านค้ าส่ง และ
ร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer)1/
รวมรำยได้ จำกช่ องทำงกำรจัด
จำหน่ ำยทัง้ หมด

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้ ำนบำท
19.64

ร้ อยละ
1.73

ล้ ำนบำท
8.41

ร้ อยละ
0.67

ล้ ำนบำท
35.71

ร้ อยละ
2.80

1,137.89

100.00

1,249.56

100.00

1,273.72

100.00

หมำยเหตุ : 1/ ผลรวมของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จะเท่ากับตัวเลขรวมของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด / เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา และ
เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ ร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ตามที่ได้ นาเสนอไว้ ในตารางก่อนหน้ า

3. โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมกำรจำหน่ ำยภำยในประเทศและต่ ำงประเทศ
ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
1. จาหน่ายภายในประเทศ
2. จาหน่ายต่างประเทศ
รำยได้ จำกกำรขำย - สุทธิ
2.1

ปี 2557
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
467.52
38.67
741.53
61.33
1,209.05
100.00

ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
546.40
40.96
787.70
59.04
1,334.10
100.00

ปี 2559
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
594.36
43.36
776.42
56.64
1,370.78
100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริ ษัท อีสต์โคสท์เ ฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ” หรื อ “ECF”) ดาเนิน ธุรกิจ เป็ น ผู้ผลิตและจาหน่า ย
เฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ป อบแห้ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ
ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สงั่ ซื ้อจากทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้ บริ ก ารตั ด แผ่ น ปิ ดขอบไม้ (พี วี ซี ) เพื่ อ ใช้ เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ประกอบด้ วยกลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรี ย งลาดับ ตามการเริ่ ม ต้ น
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยเริ่ มแรกบริ ษัทได้ เปิ ดการดาเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ ยางพารา ซึ่งในส่วน
เพื่อกระบวนการผลิตจะเป็ น การนาท่อนไม้ ยางพาราเพื่อนามาอบแห้ งและแปรรู ปเป็ นไม้ ยางพารา แผ่นพร้ อมใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยไม้ ยางพาราแผ่นจะถูกส่งต่อเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราของบริ ษัท
และในบางส่ว นจะเป็ น การจาหน่า ยให้ กับ โรงงานผลิต เฟอร์ นิเ จอร์ แ ละบุค คลภายนอกทั่ว ไป ในส่ว นเฟอร์ นิเ จอร์ ไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ซึ่งเป็ นส่วนที่สามารถสร้ างรายได้ จากการดาเนินธุรกิจเป็ นรายได้ หลักให้ แก่บริ ษัทนัน้ ในส่วนวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตคือ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด จะเป็ น การสั่ง ซื อ้ จากบุค คลภายนอกที่ ไ ม่ใ ช่ บ ุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ทัง้ หมด โดยไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่สงั่ ซื ้อเข้ ามา จะถูกนามาปิ ดผิวด้ วยกระดาษปิ ดผิว ซึ่ง กระดาษปิ ดผิวที่ใช้ ในกระบวนการผลิตทั ้งหมด
ทางบริ ษัทจะเป็ น ผู้ผลิต ขึ ้นเองซึ่ง ส่ว นใหญ่จ ะถูกนามาใช้ ใ นการผลิต ภายในบริ ษัท และมีบ างส่ว นที่จาหน่า ยให้ ก บั
บุ ค คลภายนอก เมื่ อ ได้ ไม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ดปิ ดผิ ว พร้ อมใช้ งานแล้ วจะถู ก ส่ ง ต่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการผลิ ต
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดต่อไป นอกจากนี ้ ในส่วนของการประกอบธุรกิจบริ ษัทยังมีสว่ นเฟอร์ นิเจอร์ ที่ ผลิตเองและ
หน้ าที่ 1.0 - 31

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

บางส่วนนาเข้ าจากต่างประเทศเพื่อจาหน่ายภายในโชว์รูม ELEGA ของบริ ษัทรวม 16 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในขณะนี ้ด้ วย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1. ไม้ ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้ ง
ไม้ ยางพาราเป็ นไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพหลายประการใกล้ เคียงกับไม้ สกั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ
นามาย้ อมสีได้ เนื ้อไม้ ง่ายต่อการตกแต่ง น ้าหนักเบา ทังมี
้ ราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับไม้ ที่ใช้ ผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ชนิดอื่น ด้ วยองค์ประกอบด้ านคุณสมบัติอนั โดดเด่นหลายประการเช่นนี ้ ไม้ ยางพาราจึงเป็ นที่ร้ ู จกั และนิยมใช้ แพร่ หลาย
ทัว่ โลก ในเวลาอันรวดเร็ ว ในชื่อของ “ไม้ สกั ขาว (White Teak )” โดยไม้ ยางพาราที่นามาใช้ ในอุตสาหกรรมไม้ ในปั จจุบนั นี ้
ส่วนมากมาจากสวนยางพาราในลักษณะของไม้ ปลูกขึ ้นมาใหม่ไม่ได้ เป็ นลักษณะของไม้ ที่ขึ ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม้ ที่จะ
ถูก นามาใช้ งานโดยส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น ไม้ ที่ มี อ ายุม าก ให้ ผ ลผลิ ต น ้ายางต่า ไม่ ค้ ุ ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ในการกรี ดเอา
น ้ายางอีกต่อไป จึงจาเป็ นต้ องโค่นออก แล้ วปลูกทดแทนใหม่ ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทา
สวนยางพารา ตามระเบียบของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง เกษตรกรเจ้ าของสวนยางจะต้ องยื่นขออนุญาต
ตัดโค่นและได้ รับการอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรื ออาจใช้ ไม้ ยืนต้ นประเภทอื่นซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลาในการปลูกนาน
เช่นกัน ก่อนจะตัดและนามาเข้ ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการนาไม้ ทอ่ นซุงยางพาราเข้ าโรงเลือ่ ยเพื่อเลือ่ ยให้ เป็ นชิ ้น
ตามขนาดที่ ต้ องการแล้ ว นาไปอัด น ้ายาถนอมเนื อ้ ไม้ ที่ ใ ช้ ในลัก ษณะของสารละลายน ้า ทาให้ มีน ้าในเนื ้อไม้ มาก
จึง จาเป็ น ต้ อ งปรั บ ความชื น้ ในเนื อ้ ไม้ ใ ห้ อ ยู่ใ นระดับ สมดุล กับ สภาวะอากาศ ด้ ว ยการอบเพื่อ ให้ ไ ม้ ค งรู ป ไม่เกิ ด
ปั ญหาการยืด หรื อหดตัวของไม้ จนก่ อให้ เกิ ดปั ญ หาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ ไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้
(Splitting) การบิ ด งอ (Warping) ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความเสีย หายต่อ ผลิต ภัณ ฑ์ การลดความชื น้ ในเนื อ้ ไม้ ยังช่วยลด
โอกาสในการเจริ ญ เติบ โตของเชื อ้ รา ดัง นั น้ ไม้ ย างพาราแปรรู ป จะต้ อ งมีร ะดับ ความชื น้ ที่เ หมาะสมอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐานจึงจะสามารถนาไปผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ได้
ไม้ ยางพาราแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ซึ่งทางบริ ษัทมีกระบวนการ
ผลิตในการแปรรูปไม้ อย่างครบวงจร ก่อนจะป้อนเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราต่อไป
เริ่ มต้ นจากการรับซื ้อไม้ ยางพาราท่อน เพื่อนามาแปรรู ปโดยการเลื่อยก่อนนาไปอบแห้ ง โดยบริ ษัทจะวาง
แผนการรับซื ้อไม้ ยางพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปั ญหาการขาดแคลนไม้ ยางพาราที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ซึ่งปั ญหา
ดังกล่าวจะส่งผลต่อปั ญหาการติดขัดในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราเป็ นลาดับต่อไป
ในกระบวนการผลิตไม้ ยางพาราแปรรู ปนัน้ มีกระบวนการซับซ้ อนซึ่งต้ องอาศัยประสบการณ์ และทักษะใน
การผลิตเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทมีกระบวนการครบวงจร ตังแต่
้ กระบวนการเลือ่ ยเพื่อแปรรู ปไม้ ซุง กระบวนการอัดน ้ายาเพื่อ
ป้องกันมอดและปลวก ด้ วยถังอัดน ้ายาความดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนันแล้
้ ว ยังต้ อง
อาศัยความชานาญของแรงงานในกระบวนการแปรรู ปไม้ ยางพาราดังกล่าว ตัง้ แต่ก ระบวนการเลื่อ ยซอยไม้ ที่แ ตกต่า ง
จากการเลือ่ ยไม้ ทอ่ นตรงทัว่ ไป เนื่องจากท่อนไม้ ยางพารามีรูปร่างไม่แน่นอน มักมีความโค้ ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตา
และตาหนิบนท่อนไม้ มาก จึงยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการตัดซอยไม้ โดยอัตโนมัติได้ ปัจจุบนั
ไม้ ยางพาราแปรรู ปที่ได้ จากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 95 จะถูกนาส่ง
เข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราของบริ ษัท และบางส่วนจะถูกส่งขายให้ กบั บุคคลทัว่ ไป รวมถึงลูกค้ าที่เป็ น
กลุม่ โรงงานขนาดเล็กที่เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราต่อไป
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ภำพท่ อนไม้ ยำงพำรำ และไม้ ยำงพำรำแปรรู ป

2. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยำงพำรำ
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ย างพาราเป็ น เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ที่ มี ค วามคงทนแข็ ง แรง เนื่ อ งจากผลิต จากไม้ ย างพาร าซึ่ง
เป็ นไม้ จริ ง โดยมีวตั ถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตคือ ไม้ ยางพาราและไม้ ประกอบอื่น ๆ คิดเป็ นส่วนประกอบประมาณร้ อยละ
35 ของโครงสร้ างต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา โดยสัด ส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไม้ ย างพารา
ในท้ องตลาดด้ วย
ด้ วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้ อมสี และตกแต่งได้ ง่าย คุณ สมบัติ เ หมาะกับ การ
ใช้ งานที่ต้องการความทนทานต่อสิง่ แวดล้ อมหรื อการใช้ งานภายนอกอาคาร เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ยางพาราจึ ง เป็ นที่ นิ ย ม
ในผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีความคงทน แข็งแรง หรื อ กลุ่ม ผู้ที่ มี ที่ อ ยู่อ าศัย ในสภาพอากาศที่ แ ปรปรวนอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความร้ อนหรื อความชื ้นสูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจะมีราคาสูง
กว่า เนื่องจากราคาวัตถุดิบ ความนิยมในการใช้ เฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ จริ ง ดังนันกระแสความนิ
้
ยมใช้ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
จึ ง กระจุก ตัว เฉพาะกลุ่ม ผู้ นิ ย ม ไม่ไ ด้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลายในกลุ่ม ผู้ บ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ ดงั กล่าวคานึงถึง
ความเหมาะสมของคุณสมบัติการใช้ งานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ความสวยงาม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติ
การใช้ งานทดแทนกันได้ อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราของบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้ าทังหมด
้
3 หมวด ดังนี ้
หมวด
สินค้ ำที่
1

ชุดโต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Table)

2

ชุดโต๊ ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

3

ชุดห้ องนอน (Bedroom)

ประเภทผลิตภัณฑ์
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ภำพตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยำงพำรำ
ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บประทำนอำหำร (Dining Set)

ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บแขกและโซฟำ (Living Room)
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ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บแขกและโซฟำ (Living Room) (ต่ อ)

ผลิตภัณฑ์ ชุดห้ องนอน (Bedroom)
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ผลิตภัณฑ์ ชุดห้ องนอน (Bedroom) (ต่ อ)

สินค้ าในกลุม่ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ทางบริ ษัทจะผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้
1. การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) ให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ โดยลูกค้ าหลักคือ ผู้จาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ โดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทคือ “Leaf” เพื่อวางจาหน่ายภายใน
โฮม โปร (Home Pro)
3. การจาหน่ายผ่านโชว์รูมบนพื ้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home
Pro) รวม 16 สาขา ภายใต้ ชื่อตราสินค้ าของบริ ษัทคือ “ELEGA”
3. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปำร์ ติเคิลบอร์ ด
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ สมัยใหม่ โดยมีวตั ถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตคือ ไม้ ปาร์ ติเคิล
บอร์ ด คิดเป็ นส่วนประกอบประมาณร้ อยละ 50 ของโครงสร้ างต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด รองลงมาคือ
กระดาษปิ ดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้ อยละ 10
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ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากไม้ ยางพาราเป็ นหลัก โดยจะนาไม้ ยางพารา และไม้ ประเภทอื่น ๆ
มาบดให้ เป็ น ชิ น้ ขนาดเล็ก แล้ วนามาอัดติ ดกัน โดยใช้ สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อ เป็ น ตัวเชื่ อ ม
โครงสร้ างของแผ่นปาร์ ติเคิล ชันบนและชั
้
นล่
้ างจะเป็ นชิ ้นไม้ ละเอียด ส่วนชันกลางจะเป็
้
นชิ ้นไม้ หยาบ ทาให้ แผ่นปาร์ ติเคิล
ไม่เหมาะกับการยึดติดด้ วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรื อทาลิ ้นร่ องบนผิวได้ โดยทัว่ ไปแผ่นปาร์ ติเคิลจะมีความ
กว้ างยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตังแต่
้ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร

ภำพไม้ ปำร์ ตเิ คิลบอร์ ด

ปาร์ ติเคิลบอร์ ดนันจั
้ ดเป็ นไม้ ที่มีน ้าหนักเบาที่สดุ ในบรรดาไฟเบอร์ บอร์ ด ซึง่ ความแข็งแรงจะน้ อยกว่าไม้ เอ็มดีเอฟ
และไม้ เนือ้ แข็งทัว่ ไป นอกจากนี ้ตัวเนื ้อไม้ จะมีการขยายตัวได้ ง่ายเมื่อโดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปาร์ ติเคิลบอร์ ดนิยม
นามาใช้ ในงานไม้ ที่ใ ช้ ภายในตัวอาคาร แทนที่ งานภายนอกอาคารที่ มี ความชื น้ สูง และปั จจุบัน นิย มนามาผลิตเป็ น
เฟอร์ นิเจอร์ เนื่องจากมีน ้าหนักเบา สามารถประกอบและเคลือ่ นย้ ายได้ ง่าย ราคาย่อมเยา และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดถูกนามาทดแทนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยไม้ เนื ้อแข็งจากธรรมชาติซึ่งถูกตัดโค่นจากไม้ ในป่ าซึ่งไม่เป็ นการ
ส่ง เสริ ม ด้ า นการอนุรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ดัง นัน้ วัต ถุดิ บ ประเภทไม้ เ นื อ้ แข็ ง ในปั จ จุ บ ัน จึ ง เป็ นวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห าได้ ยาก
มากขึ น้ ในปั จจุบนั
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเ คิลบอร์ ด มีก ระบวนการผลิต ที่ง่า ยกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะผ่าน
การทางานของเครื่ องจักร ประกอบกับไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดมีน ้าหนักเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สนั ้ ใช้ ชวั่ โมง
แรงงานน้ อยกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ เนื ้อแข็ง ซึง่ ทังหมดที
้
่กล่าวมาส่งผลให้ การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางด้ านต้ นทุนที่สาคัญ
โดยหากจะเปรี ยบเที ยบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ เนือ้ แข็งหรื อเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ จริ ง จะต้ องผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อัดน ้ายา อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือ บไม้ ซึ่ง แต่ล ะขัน้ ตอนต้ อ งใช้ แ รงงานในการผลิต เป็ น
จานวนมาก เพื่อให้ ได้ งานที่มีความปราณีตและต้ องใช้ ระยะเวลามากในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต บริ ษัทจึงเน้ นเพิ่มกาลังการ
ผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ ปาร์ ติ เคิ ลบอร์ ด โดยการเพิ่ มเครื่ องจักรที่ มี ความทันสมัยในรู ปแบบเครื่ องจักรกึ่ งอัตโนมัติ (Semi Automatic Machine) ในการผลิตเพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายด้ านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้ มากขึ ้น
กว่าเดิม
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ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดของบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้ าทังหมด
้
7 หมวด โดยในแต่ละหมวด
จะมีรุ่นของสินค้ าแบ่งออกได้ ดังนี ้

หมวดสินค้ ำที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ประเภทผลิตภัณฑ์
ชันวางของเอนกประสงค์
้
ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์
ตู้เสื ้อผ้ า
โต๊ ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ ะทางาน
ชันวางที
้
วี
ตู้สาหรับใส่รองเท้ า
โต๊ ะเครื่ องแป้ง เตียง

ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปำร์ ตเิ คิลบอร์ ด
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ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปำร์ ตเิ คิลบอร์ ด (ต่ อ)

สินค้ าในกลุม่ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ทางบริ ษัทจะผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้
1. การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) ให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ โดยลูกค้ าหลักคือ ผู้จาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่
2. การผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ โดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทคือ “Fur Direct” “Leaf” “a7” “My
Fur” เพื่อวางจาหน่ายภายใน บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และดู โฮม
(Do Home) ตามลาดับ
3. การผลิตและจาหน่ายภายในโชว์รูม “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ ลิขสิทธิ์ ลาย
การ์ ตนู จากดิสนีย์
2. เฟอร์ นิเจอร์ ท่ จี ำหน่ ำยผ่ ำนโชว์ รูม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจในการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ อย่างครบวงจร โดยบริ ษัทเองมีตราสินค้ าที่ใช้ ใน
การจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านทางโชว์รูมที่เป็ นพื ้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร
(Home Pro) ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีพื ้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ และ โฮมโปร เพื่อใช้ เป็ นโชว์รูม
ทังหมดรวม
้
16 สาขา ใช้ ชื่อตราสินค้ าที่จาหน่ายว่า “ELEGA” โดยผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านทางโชว์รูม จะเป็ น
สินค้ าประเภทเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ผลิตโดยบริ ษัท และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สว่ นใหญ่เป็ นไม้ จริ งที่ซื ้อมาเพื่อจาหน่ายจากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ สินค้ าแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ชดุ โต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Set)
2. ผลิตภัณฑ์ชดุ โต๊ ะรับแขก (Living Room)
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3. ผลิตภัณฑ์ชดุ ห้ องนอน (Bed Room)
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ จัด จ าหน่า ยภายในโชว์ รู ม จะครอบคลุม ถึง ผลิตภัณ ฑ์ ที่บ ริ ษัท เป็ นผู้ผลิตเอง ได้ แ ก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา นอกจากนี ้ยังมีเฟอร์ นิเจอร์ ที่ซื ้อมาเพื่อจาหน่ายจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายในโชว์รูมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ จริ ง แบ่งออกเป็ นสัดส่วนของสินค้ าที่ทาง
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเอง และสัดส่วนสินค้ าที่ซื ้อมาเพื่อจาหน่ายโดยประมาณร้ อยละ 40 และ ร้ อยละ 60 ตามลาดับ

ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ท่ จี ำหน่ ำยภำยในโชว์ รูม
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ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ท่ จี ำหน่ ำยภำยในโชว์ รูม (ต่ อ)
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เมื่อช่วงต้ นเดือนสิงหาคม 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้
ลิขสิทธิ์ลายการ์ ตนู ดิสนีย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จดั จาหน่ายภายในโชว์รูมทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเองทังสิ
้ ้น สินค้ าที่จาหน่าย
ครอบคลุมตังแต่
้ ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ชดุ ห้ องนอน (Bed Room) ได้ แก่ ชุดเตียง ตู้เสื ้อผ้ า ตู้ข้างเตียง
2. ผลิตภัณฑ์โซฟานัง่ เล่น
3. ผลิตภัณฑ์ต้ เู อนกประสงค์
4. ผลิตภัณฑ์ของใช้ ทวั่ ไป อาทิ ที่แขวนเสื ้อ ชันติ
้ ดผนัง กระจก เป็ นต้ น

ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ท่ จี ำหน่ ำยภำยในโชว์ รูม FINNA HOUSE
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ตัวอย่ ำงผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ท่ จี ำหน่ ำยภำยในโชว์ รูม FINNA HOUSE (ต่ อ)
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3. กระดำษปิ ดผิว
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว สาหรับใช้ ในการปิ ดผิวไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเพื่อเพิ่มความสวยงาม
และพร้ อมสาหรั บใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซน์
ลวดลายได้ ตามต้ องการ เช่น การดีไซน์ให้ มีลวดลายเหมือนไม้ จริ งซึ่งสามารถทาได้ สวยงามและเหมือนจริ ง และลวดลาย
การ์ ตนู ลายกราฟฟิ ก ตามแบบที่สามารถกาหนดได้ ซึ่งกระดาษปิ ดผิวลวดลายเหมือนไม้ จริ งเหมาะกับการผลิตไม้ ในกลุม่
ไฟเบอร์ บอร์ ด ซึ่งถึงแม้ จะมีข้อเสียในการทนทานต่อความชื น้ ได้ น้ อ ย แต่เ นื่อ งด้ ว ยคุณ สมบัติก ารใช้ ง านบางประเภท
ที่ไม่ต้องการความคงทนเป็ นหลัก ทาให้ กระดาษปิ ดผิวได้ รับความนิยม ด้ วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และมีต้นทุน
การผลิตที่ต่า ส่ง ผลให้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ป าร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด สามารถกาหนดราคาขายที่ ไ ด้ เ ปรี ย บกว่ า เมื่ อ เที ย บกับ
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ จริ งทัว่ ไป
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตทังหมด
้
จะต้ องนามาผ่านกระบวนการปิ ดผิวภายในโรงงาน ของ
บริ ษัททังนี
้ ้เพื่อช่วยลดต้ นทุนการในผลิต เมื่อเทียบกับการสัง่ ซื ้อกระดาษปิ ดผิวจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใช้ งานภายใน
กระบวนการผลิตของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทยังมีการจาหน่ายให้ กับบุคคลภายนอกเอง
โดยตรง และบางส่วนเป็ นการจาหน่ายผ่านทางบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท วีวี – เดคคอร์
จากัด ( V V – Décor) ที่บริ ษัทถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนใน
บริ ษั ท ดัง กล่า ว โดยลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของ V V – Décor คื อ การเป็ น ผู้
จาหน่ายกระดาษปิ ดผิว (Trading) ให้ กับลูกค้ าบางรายของบริ ษัท โดยสัดส่วนการ
จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั บุคคลภายนอก ปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
40 ของปริ มาณกระดาษปิ ดผิวที่ผลิตได้ ทงหมด
ั้

ตัวอย่ ำงกระดำษปิ ดผิวที่บริษัทเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ ำย
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ทังนี
้ ้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ กล่าวมาทังหมด
้
จะเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ECF”) และบริ ษัท วีวี เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.95 ซึ่งทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าว มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั้
แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้
ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“บริ ษัทย่อย” หรื อ “ECFH”) ซึ่งบริ ษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริ ษัทได้ ดาเนินการเพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 75.00 โดยบริ ษัทย่อยดังกล่าว ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยประกอบธุรกิจหลักโดย
การถื อหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) รวมถึงการเข้ าเป็ นผู้ลงทุนในธุรกิ จประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิ จ
เฟอร์ นิเจอร์ ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น
(หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท (หนึ่งร้ อยบาท) โดยต่อมาได้ เพิ่ม ทุน จดทะเบีย นชาระแล้ วจากเดิม
1,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท คิดเป็ นจานวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยมี
รายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
ลำดับ
1
2
3

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
นางศิริลกั ษณ์ นักเจริ ญ
นางสาวนภาภรณ์ ศุภวงศ์
รวมทัง้ หมด

ใหม่
สัดส่ วนกำรถือหุ้น จำนวนหุ้น
75%
15%
10%

75,000
15,000
10,000

100%

100,000

ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด มีธุรกิจที่เป็ นผู้ดาเนินงานหลักอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้ แก่
1. ธุรกิจร้ านค้ าปลีก Can Do
ร้ านค้ าปลี ก Can Do มี ต้ นกาเนิ ด จากประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ทาง ECFH ได้ ดาเนิ น การติ ด ต่ อ
เพื่ อ ขอซื อ้ แฟรนไชส์มาจากญี่ปนุ่ เพื่อนาเข้ ามาเปิ ดดาเนินธุรกิจในรู ปแบบร้ านค้ า 100 เยน ในประเทศไทย ที่จาหน่าย
สินค้ าราคาเดียวทังร้้ านในราคา 60 บาท
รูปแบบร้ าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ านค้ านาเข้ าสินค้ าคุณภาพดี ภายใต้ แบรนด์ญี่ปนุ่ ขายสินค้ า
ทังร้้ านในราคา 60 บาท โดยมีสินค้ าให้ เลือกซื ้อนับหมื่นรายการ ครอบคลุมตังแต่
้ ของใช้ ภายในบ้ าน สินค้ าเพื่อความงาม
ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ทาความสะอาด อุปกรณ์เครื่ องเขียน งานฝี มือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กล่อง ตระกร้ าใส่ของ
สินค้ าเทศกาล ฯลฯ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ครอบคลุมตังแต่
้ กลุม่ วัยรุ่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้ าน วัยทางาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Can Do มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 6 สาขา ได้ แก่
1. สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ขนาดพื ้นที่ 175 ตรม.
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื ้นที่ 120 ตรม.
3. เดอะพาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื ้นที่ 130 ตรม.
4. สาขาโฮม โปร รัตนาธิ เบศร์ ขนาดพื ้นที่ 140 ตรม.
5. สาขาโฮม โปร ราชพฤกษ์ ขนาดพื ้นที่ 99 ตรม.
6. สาขาอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ บางใหญ่ ขนาดพื ้นที่ 195 ตรม.
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รู ปแบบร้ ำนและลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ ีจำหน่ ำยภำยในร้ ำน Can Do
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2. ธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ได้ แก่
a. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมขึ ้นในประเทศญี่ ปนเพื
ุ่ ่อรองรับการ
ขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5
เมกะวัตต์ โดยให้ ทาง ECFH เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทย่อยทางอ้ อมดังกล่าวในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ในบริ ษัท ECF
Tornado Energy Godo Kaisha โดยบริ ษัทย่อยทางอ้ อมดังกล่าว มีโครงการสร้ างถือหุ้น ดังนี ้
รำยชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
M Y Corporation
NOTO Corporation
Tsukasa Tech Company Limited
Tornado Japan Company Limited
Mr.Masazumi Obata*
คุณสราวุธ อุดมธรรม*
รวมทัง้ สิน้

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
(ร้ อยละ)
51.00
19.24
10.00
5.00
5.00
4.88
4.88
100.00

มีผ้ ถู อื หุ้นรำยใหญ่ คอื
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
Mr.Masanobu Yamashita*
Mr.Takayuki Noto*
Mr.Maehara Yasuo*
Mr.Michimoto Yasushi*
-

หมำยเหตุ : ผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 6 7 และตำมที่ปรำกฎเครื่องหมำย * ไม่ ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทแต่ อย่ ำงใด

โครงการมีที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปนุ่
ขนาดพื ้นที่ของโครงการทังหมดประมาณ
้
17 ไร่ ปั จจุบนั โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว ได้ ดาเนินการ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ แล้ ว นับตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
โครงการโรงไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิต ย์ด งั กล่า วมีสญ
ั ญาการซื ้อขายไฟฟ้า กับ หน่ว ยงาน
ราชการของญี่ปนุ่ Kansai Electric Power Co.,Inc. ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ 36 เยน ต่อหน่วยไฟฟ้า สาหรับระยะเวลา 20 ปี
ภายในพื ้นที่ของโครงการใช้ แผงโซล่าร์ เซลล์ติดตังรวมทั
้
งหมด
้
6,240 แผ่น โดยใช้ แผงโซล่าร์ เซลล์แบบ Poly Crystalline
Silicon Solar Cell และได้ ว่าจ้ างการดูแลและบารุ งรักษา (Operation and Maintenance) โดยมีสญ
ั ญากับ Tornado
Japan Company Limited โดยพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญาแบบปี ต่อปี
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ภายหลัง จากการจ่า ยไฟฟ้า เข้ า ระบบในเชิง พาณิช ย์เ ป็ น ไปได้ ด้ ว ยดี และสามารถผลิต
กาลังไฟฟ้าได้ ออกมาสูงกว่าปริ มาณไฟฟ้าที่ได้ ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ก่อนการเข้ าลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2559 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้ มีมติที่สาคัญ โดยทางบริ ษัทได้
พิจารณารับรองและให้ สตั ยาบัน ในกรณีที่ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”) ในฐานะบริ ษัทย่อย ได้ ขายทรัพย์สินที่
เข้ าลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ให้ แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตัง้
ขึ ้น ตังแต่
้ ปี 2526 เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้ านอื่น ๆ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยได้ ดาเนินการจัดทาทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยทรัพย์สินที่จาหน่ายไปมีราคา
ขายสุท ธิ จ ากภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น จ านวนเงิ น ประมาณ 82.19 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ น ราคาขาย และเงื่ อ นไขที่ ดี ที่ สุด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทังสิ
้ ้น 5 ราย คิดเป็ นกาไรเมื่อเทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน ประมาณร้ อยละ 43.94
สาหรั บสาเหตุที่ ตัดสิ นใจขายทรั พย์ สินดังกล่าว เนื่ องจากพิ จารณาจากผลก าไรที่ จะได้ รั บ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการที่ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี สาหรับระยะเวลาดาเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืน
เงินลงทุนและกาไรจากการขายทรัพย์สินให้ กบั ผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปั จจุบนั ECF Tornado
ได้ เสร็ จสิ ้นขันตอนการจดทะเบี
้
ยนเลิกบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ไม่อยู่ระหว่างการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แต่อย่างใด
b. ข้ อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
i. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัทร่ วมทุนรวม 4 บริ ษัท เป็ นที่เรี ยบร้ อย
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งประกอบด้ วย
1. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (นราธิวาส 1) จากัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
2. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ยะลา 1) จากัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00
3. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (ปั ตตานี) จากัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
4. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (สงขลา) จากัด โดย ECFH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00
แต่เนื่องจาก 4 บริ ษัทร่ วมทุนดังกล่าวไม่สามารถชนะการประมูลเพื่อเสนอเข้ ารับคัดเลือกเป็ นผู้จาหน่าย
ไฟฟ้าในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ตามประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ การรั บซือ้ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนด้ วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้ านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สาหรับพื ้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 จึงมีมติอนุมตั ิ
การจดทะเบียนเลิกบริ ษัทร่วมทุนทัง้ 4 บริ ษัทดังกล่าว
อย่า งไรก็ ต าม ด้ ว ยความมุ่ง มั่น ที่ จ ะขยายการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไปยัง โรงไฟฟ้า พลัง งานชี ว มวล ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ในคราวเดียวกัน ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ าน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล คือ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมี
ทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 100 บาท และมีโครงสร้ างการถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (ECFH) 4,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.98
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2. นายชาลี สุขสวัสดิ์ กรรมการของบริ ษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการของบริ ษัท และ ECFH 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
4. บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (FPI) 4,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.98
5. นายสมพล ธนาดารงศักดิ์ กรรมการของ FPI 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
6. นายสมกิจ ธนาดารงศักดิ์ กรรมการของ FPI 1 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
ซึง่ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ทังนี
้ ้ เพื่อการปรับโครงสร้ างในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทและสร้ างความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ
ด้ านพลังงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ได้ มติพิจารณาอนุมตั ิการจัด กลุม่
บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค โดยอนุมตั ิให้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยมีนโยบายการดาเนินธุรกิจ เพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทุกประเภท อาทิ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ ซึง่ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตัง้
เป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผา่ นมา และได้ แจ้ งเปลีย่ นชื่อผู้เข้ าลงทุนในบริ ษัท บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮล
ดิ ้งส์ จากัด จากเดิมคือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด แก้ ไขเป็ น บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
ต่อมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“โครงการ” หรื อ “PWGE”) ซึ่งตังอยู
้ ่
เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลยูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทเป็ นผู้เข้ าลงทุน ทัง้ นีค้ าดว่าจะสามารถดาเนิ นการซื ้อขาย
ได้เสร็ จสิ้ นเป็ นทีเ่ รี ยบร้อยภายในไตรมาสที ่ 2 ปี 2560 นี ้
ii. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (PV Solar Rooftop)
ข ณ ะ นี ้ใ น ส ว่ น ข อ ง แ ผ น ง า น
โครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอยู่ร ะหว่า งรอความ
ชัดเจนจากภาครัฐบาลในการออกประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกคา
ร้ องและข้ อเสนอขายไฟฟ้าต่อไป
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2.2

กำรตลำดและกำรแข่ งขัน
2.2.1

กำรตลำด

1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
สาหรับปี 2559 นับเป็ นปี ที่บริ ษัทเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสนองตอบต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าในกลุ่มร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม ทังนี
้ ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็ น
ช่องทางที่บริ ษัทจะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าได้ ด้วย
ในการเริ่ มต้ นผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ในแต่ละครัง้ ของบริ ษัท การเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รู ปแบบ โดย
รู ปแบบแรกคือ ลูกค้ าจะเป็ นผู้สง่ ภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะสัง่ ผลิต (Drawing) มาให้ กบั ทางบริ ษัท เพื่อพิจารณาว่าจะ
สามารถผลิตสินค้ าได้ หรื อไม่ การกาหนดราคาขายจะเป็ นอย่างไร สามารถตังก
้ าไรขันต้
้ นจากการผลิตและจาหน่ายได้
ตามที่ต้องการภายหลังการเจรจากับลูกค้ าได้ หรื อไม่ และรู ปแบบที่สองคือ บริ ษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทา
หน้ าที่ในการเป็ นผู้ออกแบบสินค้ า เพื่อนาเสนอต่อลูกค้ า ลูกค้ าส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ ทางบริ ษัทออกแบบให้ จะเป็ นกลุ่ม
ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้ แก่ เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี โฮมโปร เมกา โฮม ไทวัสดุ และวินเนอร์
บริ ษัทจะนาเสนอรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ แบบใหม่ ๆ ให้ พิจารณาเพื่อตัดสินใจสัง่ ผลิตและจาหน่ายต่อไป ทีมออกแบบจะ
ร่วมกับทีมวางแผนการผลิตซึง่ จะเป็ นทีมที่ดาเนินการด้ านวิเคราะห์วา่ แบบชิ ้นงานที่เขียนขึ ้นมานัน้ จะต้ องใช้ วสั ดุประเภท
ใดในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต และรายละเอียดของต้ นทุนรวมถึงการกาหนดราคาขายว่าจะสามารถกาหนด
ราคาขายได้ ตามอัตรากาไรขันต้
้ นที่ตงไว้
ั ้ ได้ หรื อไม่ เมื่อได้ ราคาขายแล้ วจะประสานงานกับฝ่ ายการตลาดเพื่อนาเสนอราคา
ต่อลูกค้ าเพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ป จนถึงการรั บใบคาสัง่ ซือ้ สินค้ าจากลูกค้ าต่อไป ปั จจุบันบริ ษัทมีสดั ส่วนระหว่างการรั บแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่จะสัง่ ผลิตโดยตรงจากลูกค้ าและแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเอง คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 80 และ ร้ อยละ 20 ตามลาดับ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีเป้าหมายการขยายสัดส่วนของรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ออกแบบขึ ้นเองและนาไปสูก่ ารผลิตขึ ้นจริ งให้ มากขึ ้นจากเดิม รวมถึงมีเป้าหมายการสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
ให้ กบั สินค้ าที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบและผลิต นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนารู ปแบบสินค้ าใหม่ ๆ ให้
สอดคล้ องตามการเปลีย่ นแปลงของกระแสความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ
ในภายหลั ง เมื่ อ ได้ แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Model) ที่ พ ร้ อมสาหรั บ การผลิ ต เป็ นสิ น ค้ าแล้ ว บริ ษั ท จะส่ ง
สิ น ค้ าตั ว อย่ า งที่ขึ ้นรูปตาม Model ที่กาหนดไว้ โดยสินค้ าตัวอย่างจะถูกส่งไปทาการทดสอบที่กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง คุณภาพในการใช้ งาน การทดสอบการรับน ้าหนักได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ทงในแนวตั
ั้
งและแนวนอน
้
การทดสอบความแข็งแรงของขาตัง้ การทดสอบการรับน ้าหนักของ
เบาะ ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์ทกุ Model ที่จะผลิตเพื่อส่งออกจะต้ องผ่านการทดสอบดังกล่าวทังหมด
้
แต่ในกรณีของลูกค้ า
ญี่ปนุ่ ปั จจุบนั หากมีการผลิตใน Model รูปแบบใหม่ ทางลูกค้ าญี่ปนจะเป็
ุ่
นผู้ทดสอบสินค้ าตัวอย่างเองโดยตรง
ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แต่ละชิ ้น บริ ษัทจะให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากตังแต่
้ การเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตโดยเลือก
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ จนถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตตังแต่
้ ขนตอนแรกจนถึ
ั้
งขันตอนสุ
้
ดท้ ายโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา เริ่ มจากการรับซื ้อไม้ ทอ่ นจากผู้จดั จาหน่าย ซึง่ เป็ นนายหน้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้รวบรวมไม้
จากสวนยางพาราเพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ กั บ โรงงาน โดยไม้ จะต้ องมี ข นาดและคุ ณ ภาพตามที่ กาหนดไ ว้
เมื่ อ ได้ ไม้ ย างพาราท่อ นตามคุณ ภาพและขนาดที่ กาหนดแล้ ว จะนามาผ่า นกระบวนการของโรงเลื่อ ย
และโรงอบ ซึ่งบริ ษัท เป็ นผู้มี ประสบการณ์ ในส่วนกระบวนการผลิตนีม้ าตัง้ แต่ช่วงปี 2535 และถื อเป็ น
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จุ ด เริ่ ม ต้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท สามารถสั่ง สมค วามรู้ และ
ประสบการณ์ ทาให้ ได้ ไม้ ยางพาราแปรรู ปที่มีคณ
ุ ภาพพร้ อมใช้ สาหรับเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพาราต่อไป และในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิตโดยได้ ลงทุนซื ้อเครื่ องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ได้ แก่ เครื่ องจักรสาหรับงาน
ตัด กลึง เจาะ ควบคุมด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นยาสูง (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตชิ ้นงาน และช่ ว ยลดปั ญ หาการพึ่ ง พาทัก ษะของแรงงานในการผลิ ต ทังนี
้ ้ใน
ทุกขันตอนการผลิ
้
ตจะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนนาส่งสู่การผลิตในขันตอนต่
้
อไป
เพื่อให้ ได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตรงตามที่กาหนดไว้
 เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เริ่ มจากการคัดเลือกผู้จาหน่ายไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่ได้ คณ
ุ ภาพ โดยจะต้ องเป็ น
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่ผลิตจากเศษไม้ ยางพาราเป็ นหลักซึ่งเป็ นไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ เมื่อเทียบกับการผลิตไม้
ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่ใช้ เศษไม้ ประเภทอื่น ๆ ประกอบกับเนื ้อไม้ ยางพาราที่มีสขี าว จะสามารถปิ ดด้ วยกระดาษปิ ด
ผิวสีออ่ นได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าสีเนื ้อไม้ จะขัดกับสีของกระดาษปิ ดผิว นอกจากนี ้กาวที่ใช้ ในการปิ ดกระดาษ
ปิ ดผิวทางบริ ษัทได้ เลือกใช้ กาวที่มีคณ
ุ ภาพสูง และราคาแพงกว่ากาวจากผู้ผลิตทัว่ ไป นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี
จุดเด่นด้ านงานเพาะโครง ซึ่งเป็ นงานที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสาหรับการส่งออกประเทศญี่ปนทั
ุ่ งหมด
้
มีโรงงานที่
สามารถผลิตงานเพาะโครงได้ เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เนื่องจากต้ องมีประสบการณ์และความชานาญ
ข้ อดีของงานเพาะโครงคือ การใช้ ไม้ ปาร์ ติเคิลและไม้ เอ็มดีเอฟขึ ้นรูปโครงเพื่อใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ สินค้ า
ที่ได้ จะมีข้อดีคือ น ้าหนักเบา และง่ายต่อการประกอบ และในส่วนของเทคโนโลยีที่ใ ช้ ในการผลิตที่ผ่านมาได้
ลงทุนซื ้อเครื่ องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ได้ แก่ เครื่ องจักรสาหรั บงานตัด กลึง เจาะ
ควบคุมด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นยาสูง (CNC) เพื่อใช้ สาหรับโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติ
เคิลบอร์ ดแยกต่างหากจากเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ของบริ ษัทมีความได้ เปรี ยบเพิ่มเติมในด้ านต้ นทุนการผลิต เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตกระดาษปิ ดผิวไม้ ปาร์ ติ
เคิลบอร์ ดเอง ซึ่งจะช่วยลดต้ นทุนในส่วนกระดาษปิ ดผิวลงได้ เมื่อเทียบกับการสัง่ ซือ้ กระดาษปิ ดผิวจาก
ภายนอกประมาณร้ อยละ 40
สาหรับปี 2559 บริ ษัทได้ วางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดยขยายสูก่ ลุม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเตียงเพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นสินค้ าที่
บริ ษัทคาดว่า จะสามารถสร้ างยอดขายให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิมได้ โดยขณะนี ้ได้ มีกลุม่ ลูกค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่ม ลูกค้ าในประเทศญี่ ปุ่นเริ่ ม ให้ ค วามสนใจสั่งซื อ้ สิน ค้ า ประเภทนีจ้ ากโรงงานของบริ ษัทเพิ่ม ขึน้ อย่า ง
ต่อเนื่อง และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องสาหรับปี 2560 ด้ วย
 เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม
บริ ษัทจะทาการคัดเลือกสินค้ าที่จะนามาจัดแสดงและจาหน่ายภายในโชว์รูมซึ่งเป็ นพื ้นที่เช่าของบริ ษัท
ทัง้ 16 แห่ง ภายใต้ ชื่อโชว์รูม “ELEGA” โดยคัดเลือกจากสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเอง และสินค้ าที่
บริ ษัทคัดเลือกจากการสารวจตามงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศที่บริ ษัทเข้ าร่วมงานเป็ นประจาทุกปี รวมถึงสินค้ าที่บริ ษัท
เลือกซื ้อจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสินค้ าที่นามาจัดจาหน่ายภายในโชว์รูมโดยส่วนใหญ่ จะเป็ นสินค้ าที่
ผลิตจากไม้ จริ งทังหมด
้
และคัดเลือกมาเฉพาะสินค้ าที่มีรูปแบบสวยงาม และเป็ นที่นิยมในขณะนัน้ นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้
ความสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าด้ วย
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ปี 2558 นี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” ขึ ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อต้ นเดือนสิงหาคม ปี
2558 โดยโชว์รูม FINNA HOUSE จะจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้ ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ (Disney)
ทังหมด
้
โดยบริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ์ในการผลิตสินค้ าลายการ์ ตนู ดิสนีย์จาก บริ ษัท ดิสนีย์ ไทยแลนด์ จากัด ซึ่งขณะนี ้ยังเป็ น
เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ รับสิทธิ์ ในการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ทงั ้ หมด ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนามาจัดจาหน่ายผ่านโชว์รูม ทางบริ ษัทมีทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ ลายการ์ ตูนจากดิสนีย์เป็ น
ต้ นแบบในการสร้ างผลงาน หลังจากนันจะน
้
าเสนอรู ปแบบเพื่อขอพิจารณาอนุมตั ิจากหน่วยงานของดิสนีย์ ในประเทศ
สิงคโปร์ ซึง่ หากแบบสินค้ าผ่านก็จะเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตจริ งออกเป็ นสินค้ าที่จะจัดจาหน่ายผ่านโชว์รูม FINNA HOUSE
ต่อไป
 กระดาษปิ ดผิว เริ่ มจากการคัดเลือกผู้จาหน่ายกระดาษที่จะนามาใช้ ในการผลิต ซึ่งกระดาษทังหมดบริ
้
ษัท
จะต้ องวางแผนการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า จะมีระยะเวลาการสัง่ ซือ้ ทุก ๆ 6 เดือน จากผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ ใน
ประเทศญี่ปนุ่ หากผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ดงั กล่าว ไม่ขายกระดาษเพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษปิ ด
ผิวให้ กับบริ ษัท บริ ษัทยังสามารถสัง่ ซือ้ กระดาษเพื่อ ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตได้ จากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่จะมีข้อเสียคือราคาสัง่ ซื ้อจะแพงว่าผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ดงั กล่าว นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดที่
ความหลากหลายของสี และวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ตามที่กล่าวมาทังหมดสรุ
้
ปได้ วา่ บริ ษัทให้
ความสาคัญกับการใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ เครื่ องจักรที่ทนั สมัยในการผลิต ตลอดจนเอาใจใส่ในทุกๆ ขันตอน
้
การผลิต เน้ นการควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินค้ าทุก ๆ ชิน้ และบริ ษัทจะต้ องผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าจากตัวแทนลูกค้ าในขันตอนสุ
้
ดท้ ายเพื่อให้ ได้ ใบรับรองคุณภาพอีกครัง้ บริ ษัทจึง
จะสามารถกาหนดวันและประสานงานการจัดส่งกับทางบริ ษัทขนส่งได้ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าในทุก ๆ ขันตอน
้
จะต้ องผ่านการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่บริ ษัทผลิตและจาหน่ายนัน้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแล้ ว ยังมีความทนทาน
แข็งแรง เหมาะแก่ ก ารใช้ ง าน จึ ง จัด ได้ ว่า บริ ษั ท ผลิต สิน ค้ า ที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานสูง เป็ น ที่ ย อมรั บ
ซึง่ ที่ผา่ นมาสินค้ าของบริ ษัทได้ รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ที่ ผ่า นมา บริ ษั ท ได้ ผ่า นการรั บ รองระบบคุณ ภาพมาตรฐานในขอบข่า ย “ผู้ ผ ลิต เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ” อย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง ปั จ จุบัน ได้ ผ่า นการรั บ รองตามมาตรฐานรั บ รองระบบคุณ ภาพ ISO 9001 : 2015 จาก บริ ษั ท เอสจี เ อส
(ประเทศไทย) จากัด
2. ด้ านการกาหนดราคา (Price)
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดราคาสินค้ าแบบบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost-Plus Margin) โดยส่วนประกอบการคานวณ
ราคา ได้ แก่ “ต้ นทุนวัตถุดิบ + ค่าใช้ จ่ายในการผลิต (Overhead Cost) + ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร + กาไรส่วนเพิ่ม
(Margin)“ ทัง้ นี ้อาจจะมีสินค้ าบางประเภทที่ทางบริ ษัทสามารถกาหนดกาไรส่วนเพิ่ม (Margin) ได้ น้อยกว่าที่ต้องการ
เนื่องจากสินค้ าประเภทดังกล่าวอาจมีการแข่งขันสูงในท้ องตลาด ดังนัน้ ทางบริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องปรับอัตรากาไรส่ วนเพิ่ม
ลดลงเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ และอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปริ มาณในการสัง่ ซื ้อ (Volume) อาทิ หากลูกค้ ามี
ปริ มาณในการสัง่ ซื ้อมาก อาจจะมีการเสนอราคาขายเพื่อให้ สามารถเทียบได้ ในระดับใกล้ เคียงกับคู่แข่งขัน เป็ นต้ น หรื อ
อาจจะเกิดจากปั จจัยอื่น ๆ แล้ วแต่สภาวการณ์
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3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
เนื่องจากรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to
order) โดยเกือบทัง้ หมดเป็ นการรับคาสัง่ ซือ้ จากลูกค้ าต่างประเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายให้ กับลูกค้ า
ต่างประเทศ และลูก ค้ า ในประเทศประมาณร้ อยละ 57 และร้ อยละ 43 ตามลาดับ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ ตัง้ เป้ า หมายทีจ่ ะ
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศให้ มากขึ ้นจากเดิมโดยตังเป้
้ าหมายการจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ
และลูกค้ าในประเทศที่สดั ส่วนร้ อยละ 50 โดยใกล้ เคียงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ ลูกค้ าที่สง่ คาสัง่ จ้ างผลิตสินค้ าให้ กับบริ ษัท คิดเป็ นกลุ่มลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ง
ทังหมดคื
้
อ กลุม่ ผู้จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่ และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
และไม่มีลกู ค้ าในประเทศญี่ปนรายใดที
ุ่
่มียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าจาก
บริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
และการผลิตและจาหน่ายสินค้ า โดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทให้ กบั
ลูกค้ าในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
โดยรายได้ จากการขายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพาราภายในประเทศ แบ่งออกเป็ น
1. รายได้ จากการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กับร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริ ษัท คือ “Fur Direct” “Leaf” “a7” และ “HASTA” เพื่อวางจาหน่ายภายใน บิ๊กซี (Big C) โฮม โปร (Home
Pro) เมกา โฮม (Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Wasadu) และวินเนอร์ (Winner) ตามลาดับ สาหรับการผลิตเพื่อ
จาหน่ายให้ กบั เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และวินเนอร์ (Winner) นัน้ จะใช้ House brand ของเทสโก้ โลตัส
และวินเนอร์ ตามลาดับ
2. รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าผ่านทางโชว์รูมของบริ ษัท ได้ แก่ ELEGA และ FINNA HOUSE
3. รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าผ่านทางร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer)
บริ ษัทเน้ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ โดยประเทศที่บริ ษัทผลิตสินค้ าส่งออกไปมากที่สุด คือ
ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าที่สง่ คาสัง่ ผลิตสินค้ าให้ กบั บริ ษัทให้ การยอมรับในผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ของประเทศไทย และมี
การติดต่อซื ้อขายกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานานหลายปี
ในส่วนของการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศ นอกจากบริ ษัทจะผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ า
ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้ แก่ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม
(Mega Home) ไทวัสดุ (Thai Wasadu) และ วินเนอร์ (Winner) ภายใต้ ตราสินค้ า “TESCO LOTUS” “Fur Direct” “Leaf”
“a7” “HASTA” “My Fur” และ “Winner” ตามลาดับแล้ ว บริ ษัทยังมีช่องทางการจาหน่ายสินค้ าเพิ่มเติมผ่านโชว์รูมเพื่อ
แสดงและจาหน่ายสินค้ า โดยเน้ นการกระจายสินค้ าไปยังผู้บริ โภค (End-User) ได้ อย่างทัว่ ถึง บริ ษัทจะทาการตลาด
โดยตรงผ่านตราสินค้ า “ELEGA” ซึ่งเป็ นตราสินค้ าสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่มีคุณภาพสูง รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ที่
บริ ษัท น าเข้ าจากต่างประเทศและที่สั่ง ซือ้ จากภายในประเทศเพื่ อ นามาจัดจ าหน่า ย นอกจากนีย้ ังมี โชว์ รู ม “FINNA
HOUSE” ทีจ่ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ลายการ์ ตนู ภายใต้ ลขิ สิทธิ์ของดิสนีย์ ซึง่ ขณะนี ้ยังเป็ นเพียงรายเดียวในประเทศ
ไทยที่ได้ รับสิทธิ์ดงั กล่าวด้ วย
ในการผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในแต่ละราย ทังในรู
้ ป แบบของการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) และ
ในรู ป แบบของการผลิ ต และจาหน่ า ยโดยใช้ ตราสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี ก ารจัด ทาสัญ ญาซื อ้ ขาย
กับลูกค้ าแต่อย่างใด
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ปั จจุบนั บริ ษัทมีโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็ นพื ้นที่เช่ากระจายอยู่ตามพื ้นที่สาคัญ รวมถึงจังหวัดที่สาคัญ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
I. โชว์รูม ภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) (13 สาขา ได้ แก่ สาขาบางนา รัตนาธิเบศร์ รังสิต
พัทยา บางใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ ราชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ นครราชสีมา หาดใหญ่ สุราษฏร์ ธานี ระยอง
II. โชว์ รู ม ภายในโฮมโปร (Home Pro) (3 สาขา ได้ แ ก่ สาขาฉะเชิ ง เทรา สาขาชัย พฤกษ์ และสาขา
นครราชสีมา)
สาหรับโชว์รูม Finna House ปั จจุบนั บริ ษัทมีโชว์รูมให้ บริ การแก่ลกู ค้ าสาหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ลายการ์ ตูน
ดิสนีย์ รวมทังสิ
้ ้น 3 สาขา โดยตัง้ อยู่ บ นพื น้ ที่ เ ช่ า ของ โฮมโปร มาร์ เ ก็ ต วิ ลเลจ สุว รรณภูมิ เดอะ วอล์ ค (The Walk)
ราชพฤกษ์ และคอร์ เนอร์ ภายใน โชว์รูม ELEGA สาขาบางนา สาขาโฮมโปร ชัยพฤกษ์ และ สาขาอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์
รังสิต รวมทังสิ
้ ้น 3 แห่ง
4. นโยบายด้ านการส่งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
- บริ ษัทมีการทาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com
เพื่อเป็ นช่องทางช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถหาข้ อมูล ทาความรู้ จักสินค้ า และช่วยอานวยความสะดวกในการ
เลือกชมสินค้ าได้ มากขึ ้น ทังยั
้ งเป็ นช่องทางให้ ลกู ค้ าต่างประเทศสามารถเข้ าถึงและติดต่อบริ ษัทได้ ง่ายขึ ้น
- บริ ษัทมีการทาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางแผ่นพับและโบว์ชวั ร์ โดยแจกให้ กบั ลูกค้ า และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นประจาในแต่ละปี
- บริ ษัทมีการออกงานแสดงสินค้ าต่าง ๆ เป็ นประจาทุกปี เพื่อสร้ างความรู้ จักให้ กับตราสินค้ า และเป็ นการ
ขยายฐานลูกค้ า โดยมีตารางการจัดงานแสดงสินค้ าประจาปี ดังนี ้
o ช่วงเดือนมีนาคม บริ ษัทจะจัดงานแสดงสินค้ าในงาน TIFF (Thailand International Furniture
Fair) และงาน HOME PRO Expo
o ช่วงเดือนกันยายน บริ ษัทจะจัดงานแสดงสินค้ าในงาน TFIC (Thai Furniture Industry Club)
o ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของแต่ละปี จัดงานลดราคาสินค้ าเพื่อล้ างสต็อกประจาปี ณ
สานักงานสาขา 2 ซึ่งตังอยู
้ ่ที่อาเภอบึงคาพร้ อย ลาลูกกาคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี และบริ เวณ
โกดังสินค้ า ภายในโรงงานผลิตสินค้ า ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่สานักงานใหญ่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- บริ ษัทมีการทารายการส่งเสริ มการขาย หรื อลดราคา ให้ กบั ลูกค้ า อาทิ รายการลดสินค้ าประจาปี รายการ
ส่งเสริ มการขายเมื่อครบรอบอายุของบริ ษัท (Anniversary) รวมถึงรายงานส่งเสริ มการขายในช่วงเทศกาล
ที่สาคัญตลอดทังปี
้ อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้ น
ซึ่งนอกจากการทารายการส่งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ ตามที่กล่าวมาแล้ ว บริ ษัทจะให้ ความสาคัญ
อย่างมากต่อการเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศเพื่อติดตามความเคลือ่ นไหวของวงการเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นประจาทุกปี
ได้ แก่ งานแสดงสินค้ าในประเทศจีน มาเลเซีย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในแต่ละปี บริ ษัทจะกาหนดแผนการเดินสายเพื่อเยี่ยมชม
ธุรกิจของกลุ่มลูกค้ าในต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้ าในการดาเนินธุรกิ จ สอบถามความพึงพอใจเพื่อเปิ ดโอกาส
สาหรับช่องทางการตลาดที่อาจเพิ่มขึ ้นจากเดิม รวมถึงการเข้ าร่ วมงานส่งเสริ มผู้ประกอบการที่จดั ขึ ้นโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลเพื่อการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
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5. ด้ านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทพิจารณาให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า เฉพาะในกลุม่ ลูกค้ าที่มีการติดต่อซื ้อขายกันอย่างต่อเนื่อง โดยหาก
เป็ นลูกค้ าใหม่จะต้ องซื ้อสินค้ าเป็ นเงินสดเท่านัน้ โดยปกติแล้ วบริ ษัทจะพิจารณาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าด้ วยข้ อมูล
ธุร กิ จ การค้ า ของลูก ค้ า และจัด ท าทะเบี ย นประวัติ ลูก ค้ า ขึน้ ซึ่งบริ ษั ท มี การก าหนดนโยบายให้ เ ครดิ ต เทอมแก่ ลูก ค้ า
ภายในประเทศ อยูใ่ นช่วง 60 วัน ถึง 90 วัน สาหรับกลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เท่านัน้ โดย
ในช่วงปี 2559 คิดเป็ นมูลค่าลูกหนี ้การค้ าเท่ากับร้ อยละ 95.88 ที่มีการจ่ายชาระเงินให้ กบั บริ ษัทในระยะเวลาไม่เกินกว่า
90 วัน
สาหรับลูกค้ าต่างประเทศที่มีการซื ้อขายอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั รู ปแบบการชาระเงินทังหมดคื
้
อ Letter of Credit at
sight หรื อการโอนเงินทันที (T/T) ก่อนวันส่งสินค้ า (Shipment Date) หากเป็ นลูกค้ าใหม่บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ ลกู ค้ า
เปิ ด Letter of Credit at sight กับ ธนาคารในต่ า งประเทศที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ เท่ า นั น้ เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย ง
ทางด้ านการค้ าที่อาจจะเกิดขึ ้น
โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ทางบริ ษัทประสบปั ญหาเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ หรื อหนี ้สูญในสัดส่วนที่น้อยมาก
2.2.2

ภำวะกำรส่ งออกและอุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์

ภำวะกำรส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ ปี 2559 ที่ผ่ำนมำ
จากข้ อมูลของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมของ
ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วน ซึ่งประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ ที่นอน
หมอนฟูก เฟอร์ นิเจอร์ อื่น ๆ และชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,094.26 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตทีเ่ พิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 4.12 โดยแบ่งแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออกได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ล้ ำนเหรียญดอลลำร์ สหรัฐ

ตัวเลขกำรส่ งออก
เฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วน
โดยแบ่งออกเป็ น
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ
ที่นอนหมอนฟูก
เฟอร์ นิเจอร์ อื่น ๆ
ชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์

ปี 2557
1,199.39
433.32
143.51
62.12
215.79
344.65

ปี 2558
อัตรำกำรเติบโต
1,050.93
-12.38%
363.44
145.85
75.95
185.63
280.06
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-16.13%
1.63%
22.26%
-13.98%
-18.74%

ปี 2559 อัตรำกำรเติบโต
1,094.26
4.12%
346.97
105.34
84.09
174.64
383.22

-4.53%
-27.78%
10.72%
-5.92%
36.83%
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ข้ อมูลสัดส่ วนเมื่อเทียบกับกับมูลค่ ำกำรส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ และชิน้ ส่ วนทัง้ หมด
ตัว เลขการส่ง ออกในกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ โดยปกติ จ ะมี มูลค่า เป็ น อับ ดับ 1 เมื่ อ เที ย บกับ มูลค่า การส่ง ออก
ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ทัง้ หมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะเป็ นการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ตามคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าต่างประเทศ
ทังหมด
้
ยกเว้ นปี 2559 ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มขึ ้นมากจนมีมลู ค่าเป็ นอันดับ 1 แทนมูลค่า
การส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
แผนภำพมูลค่ ำและสัดส่ วนกำรส่ งออกผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ และชิน้ ส่ วน ปี 2559
หน่ วย : ร้ อยละ

โดยมูล ค่า การส่ง ออกเฟอร์ น ิเ จอร์ แ ละชิ น้ ส่ว นที่ป ระเทศไทยมีก ารส่ง ออกมากที่ส ดุ อัน ดับ 1 คือ ประเทศ
สหรัฐ อเมริ กา ซึ่ง ในรอบปี 2559 ที่ผ่า นมามีอ ัต ราการส่ง ออกลดลงร้ อยละ 1.82 รองลงมาอัน ดับ 2 คือ ประเทศ
ญี่ ปนุ่ มีอตั ราการเติบโตที่ร้อยละ 2.53 ทังนี
้ ้หากพิจารณาจากอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศญี่ ปนุ่
จะพบว่า สอดคล้ องกับอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศญี่ ปุ่นของบริ ษัท ที่ในปี 2559 มีอตั ราการ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.33 อย่างไรก็ตาม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตัว เลขการส่ง ออกสิ น ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึน้ เมื่ อ ปี 2558 จะพบว่ า
ปี ดงั กล่าวบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของการส่งออกสินค้ าไปประเทศญี่ ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 6.62 ซึ่งปี 2559 มีการแข่งขัน
ด้ า นราคาสูง โดยคู่แ ข่ง ที่สาคัญ คือ โรงงานผลิต เฟอร์ นิเ จอร์ ใ นประเทศมาเลเซีย ซึ ่ง บริ ษัท ได้ ว างกลยุท ธ์ ใ นช่ว ง
ภาวะการแข่งขันด้ านราคาสูง โดยหันมาเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อนาเสนอต่อ
กลุ่มลูกค้ าเพื่อเป็ นทางเลือก และเป็ นโอกาสในการปรับราคาเพิ่มขึ ้นตามมูลค่าของสินค้ า ชด เชยแบบสินค้ าที่ผลิตอยู่
เป็ น ประจาให้ กับ กลุ่ม ลูก ค้ า ซึ่ ง จะทาให้ ก ารเสนอปรั บ ราคาเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งยาก แต่ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ เ น้ น กลยุท ธ์
การบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิตสินค้ าภายในโรงงานให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน
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นอกจากนี ้จากตัวเลขมูลค่าการส่งออกของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังพบว่า ใน 10
ประเทศที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายมากที่สดุ จะมีกลุม่ ประเทศคู่ค้าในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
(AEC) อยู่ 3 ประเทศ ได้ แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกให้ กบั ประเทศเหล่านี ้ คิด
เป็ นมูลค่าทังหมดเท่
้
ากับ 199 ล้ านเหรี ยญ USD เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา และคิด
เป็ นสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วนเท่ากับร้ อยละ 10.87 ซึ่งมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2558 ที่มีสดั ส่วนเท่ากับร้ อยละ 9.60
บริ ษัทจึงได้ วางแผนนโยบายที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ ในกับกลุม่ ลูกค้ าที่มีอยู่ในมือสาหรับลูกค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการค้ าขายร่ วมกันนานหลายปี โดยจะมุ่งมัน่ ด้ านการพัฒนารู ปแบบ
สินค้ า รวมถึงคุณภาพของสินค้ า ระยะเวลาการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา เหล่านี ้คือ หัวใจที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจร่ วมกั น
ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าโดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทังที
้ ่จาหน่ายสินค้ า
เฉพาะด้ านเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งภายในบ้ าน รวมถึงร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้ าหลากหลาย ซึ่งลูกค้ าที่
ค้ าขายกับบริ ษัทล้ วนจัดเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศญี่ปนุ่ ประกอบกับช่วงปี 2559 บริ ษัทได้
เริ่ มนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ เตียง ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากเริ่ มต้ นมีคาสัง่ ซื ้อเพียงไม่กี่ราย
ปั จจุบนั จานวนลูกค้ าที่ให้ ความสนใจผลิตภัณฑ์เตียงของบริ ษัทเริ่ มเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึ่งบริ ษัทคาดว่าจะสามารถสร้ าง
รายได้ จากผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้ให้ เพิ่มขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ จะที่ขยายโอกาสทางการขายไปยังกลุ่มลูกค้ าในย่านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
(AEC) ให้ มากกว่าเดิม แม้ วา่ ในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัทจะยังไม่สามารถสร้ างยอดขายและขยายฐานลูกค้ าให้ เติบโต
ได้ ขึ ้นจากเดิม ยกเว้ นประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ก็ตาม
ภำวะกำรแข่ งขันในอุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ปั จจุบนั มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ในประเทศไทยมีมูลค่าทังสิ
้ ้นประมาณ 70,000 ล้ านบาท โดยมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึง่ เป็ นผู้เล่นที่สาคัญในอุตสาหกรรมอยู่ 4 ราย ซึ่งหากเปรี ยบเทียบกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของผู้เล่น
รายสาคัญดังกล่าวเทียบกับบริ ษัท จะพบว่าไม่ใช่กลุม่ ลูกค้ าเดียวกันกับบริ ษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 รายดาเนิน
ธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และจัดส่งสินค้ าเพื่อจาหน่ายในรูปแบบร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้ า
ภายใต้ ตราสินค้ าของตนเองซึง่ เป็ นการจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้ เฟอร์ นิเจอร์ โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้ น
การผลิตสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์ นิเจอร์ โดยมีการจาหน่ายสินค้ าผ่านโชว์รูม และ
ลูกค้ าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ สาหรับผู้ประกอบการอีกรายปั จจุบนั ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อรองรับคาสัง่ ซื ้อจากผู้ค้า
ปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็ นหลักจึงกล่าวได้ ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้ เป็ นคู่แข่งขันโดยตรงของบริ ษัท เนื่องจากมี
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลูกค้ าเป็ นร้ านค้ าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ปั จจุบนั มีเพียง 4 ราย ที่มีสินค้ าวางจาหน่ายใน Modern Trade แต่
เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับคาสัง่ ซื ้อจากัด และไม่มี
ผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้ เคียงกับบริ ษัท นอกจากนีร้ ายได้ จากการจาหน่ายของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่ หรื อ
ประมาณร้ อยละ 57 เป็ น การผลิ ต เพื่ อ จาหน่ า ยให้ กับ ลูก ค้ า ในต่ า งประเทศ ดัง นั น้ บริ ษั ท จึ ง พิ จ ารณาคู่ แ ข่ ง ขัน
จากต่างประเทศเป็ นสาคัญ ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ คาดการณ์ว่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้ เคียง
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กับบริ ษัท รวมถึงมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในต่างประเทศเป็ นกลุม่ เดียวกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศ
มาเลเซีย
ภำวะอุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ปั จจุบัน อุต สาหกรรมเฟอร์ นิ เจอร์ ได้ มีการพัฒนาและมีอัตราการเติ บโตอย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ เพื่อ ให้ ทัน ต่อ การ
เปลีย่ นแปลงบริ ษัทจึงจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางและทิศทางการ
พัฒนา ปรับปรุ ง รู ปแบบสินค้ า เพื่อให้ ทนั ต่อกระแสความนิยมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาทังด้
้ านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้ านกระบวนการผลิต และด้ านการตลาดที่จะต้ องเข้ าถึงและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึน้ โดยบริ ษัทคาดการณ์ ว่า แนวโน้ มของรู ปแบบสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุง จะมีอยู่ 3 รูปแบบหลักคือ
1. เฟอร์ นิเจอร์ ที่เน้ นสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ซึ่งบริ ษัทจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการจัดหาซื ้อลิขสิทธิ์
สินค้ า เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบจากเฟอร์ นิเจอร์ ที่เคยผลิตอยูใ่ ห้ มีมลู ค่าเพิ่มมากขึ ้นจากลิขสิทธิ์
ดังกล่าว ซึง่ ที่ผา่ นมาในปี 2559 บริ ษัทได้ รับสิทธิ์ในการใช้ ลายการ์ ตนู ของดิสนีย์ในฐานะ Licensee ซึ่งขณะนี ้ยัง
เป็ นเพียงผู้ประกอบการด้ านเฟอร์ นิเจอร์ แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ รับสิทธิดงั กล่าว ซึ่งภายหลังจาก
ได้ รับเลือกในฐานะ Licensee แล้ ว รู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัทสามารถต่อยอดการพัฒนาไปในรู ปแบบ
เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีลายการ์ ตูนของดิสนีย์เข้ ามาเสริ มและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รวมถึง ยัง
สามารถสร้ างโอกาสทางด้ านการตลาดให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม โดยบริ ษัทสามารถนาเสนอสินค้ าต่อกลุม่ ร้ านค้ าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) และการนาเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านโชว์รูม FINNA HOUSE ซึ่งเป็ นโชว์รูมของบริ ษัท ที่
จาหน่ายแต่เพียงเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตภายใต้ ลขิ สิทธิ์ของดิสนีย์เท่านัน้
2. เฟอร์ นิเจอร์ เอนกประสงค์ (Multifunction Furniture) ซึ่งจากการศึกษาข้ อมูลพบว่า จากแนวโน้ มประชากรของ
ประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิถีชีวิตคนเมือง ในระดับชนชันกลางที
้
่มีความเป็ นอยู่เร่ งรี บ ความ
ต้ องการที่อยูอ่ าศัยจึงต้ องการพื ้นที่ขนาดกระทัดรัด ดูแลง่าย ซึง่ จะทาให้ ทงในส่
ั ้ วนของค่าใช้ จ่ายในการหาซื ้อที่อยู่
อาศัย และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษาไม่ สูง มากนัก สอดคล้ อ งกั บ รายได้ ที่ ห ามาได้ ดัง นัน้ รู ป แบบของ
คอนโดมิเนียม และบ้ านพักอาศัยที่มีพื ้นที่จากัดจึงตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ าประเภทนี ้ ดังนันรู
้ ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ จึงจะ
เน้ นที่ประโยชน์ใช้ สอยที่จะต้ องพัฒนาให้ สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ งาน (Function) ได้ หลากหลาย
สาหรับพื ้นที่ที่จากัด ซึง่ บริ ษัทจะต้ องหาแนวทางการพัฒนาสินค้ าให้ ตอบโจทย์ดงั กล่าวได้ มากขึ ้น
3. เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสิง่ แวดล้ อม (Environmental-Friendly Furniture) จากกระแสการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมที่ทวั่ โลกให้
ความสาคัญ ดังนันแนวทางการคั
้
ดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต การผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและ
การออกแบบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ใช้ งานได้ ดีและมีอายุการใช้ งานที่เหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อช่วยลดปั ญหาเรื่ องขยะล้ น
โลก เหล่านี ้เป็ นประเด็นสาคัญอีกอย่างหนึง่ ที่บริ ษัทจะต้ องให้ ความสาคัญ
4. เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต เน้ นการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ที่ช่วยรักษาสุขภาพ หรื อใช้ หลักการออกแบบที่
เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของร่ างกาย เช่น เตียงนอนเพื่อสุขภาพ เก้ าอี ้ลดการปวดหลัง เป็ นต้ น ซึ่งผลิตภัณฑ์
ในกลุม่ นี ้จะสามารถใช้ เจาะกลุม่ ผู้บริ โภคที่ให้ ความสาคัญกับสุขภาพและสามารถเข้ ากับกระแสสังคมผู้สงู อายุทมี่ ี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอนาคตได้
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2.2.3

กลุ่มลูกค้ ำเป้ ำหมำย

ทางบริ ษัทได้ ตงเป้
ั ้ าหมายการเจาะกลุม่ ลูกค้ ารายใหม่ เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า โดยวางแผน
ขยายตลาดกลุม่ ลูกค้ ารายใหม่ไปยังกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนาที่มีปริ มาณความต้ องการผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มขึ ้นและมี
แนวโน้ มขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ ประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี ้ใน
กลุ่มลูกค้ าเดิมของบริ ษัท ทางบริ ษัทจะเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ ร่ วมกัน เพื่อขยายปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม และในส่วนของการขายสินค้ าภายในประเทศ ทางบริ ษัทจะเน้ นการขยายจานวน
สาขาของโชว์รูม และการเติบโตไปร่วมกับจานวนสาขาของลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายในปี ตอ่ ไป บริ ษัทจะปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ า
ปลีกรายย่อยและร้ านค้ าส่งเฟอร์ นิเจอร์ (Dealer) ในพื ้นที่ต่างจังหวัด ภายใต้ ตราสินค้ า คอสต้ า (Costa) ให้ สามารถสร้ าง
รายได้ จากการขายให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม เนื่องจากบริ ษัทพิจารณาว่า โอกาสทางการขายผ่านฐานลูกค้ าในกลุม่ นี ้ยังมีศกั ยภาพ
ที่จะสร้ างยอดขายให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิมได้
2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ ของบริ ษัท ขณะนีบ้ ริ ษั ทมีโรงงานที่ใช้ เป็ นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น ส่วนของสานักงานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดังนี ้
1. สานักงานใหญ่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 37/9 หมูท่ ี่ 10 ถนนบ้ างบึง – แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้ วยอาคารที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทังหมด
้
10 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์ นิเจอร์ 5 อาคาร
2. โกดังเก็บสต็อกสินค้ าสาเร็ จรูปเพื่อเตรี ยมส่งมอบ 2 อาคาร
3. อาคารเตรี ยมวัตถุดิบ ได้ แก่ อาคารโรงปิ ดผิว และจัดชุดน็อต สกรู (ฟิ ตติ ้ง) 1 อาคาร
4. อาคารเก็บสต็อกไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด 1 อาคาร
5. อาคารแพ็กกิ ้งสินค้ า 1 อาคาร
ในส่วนสานักงานใหญ่นี ้ จะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเท่านัน้
2. สาขาที่ 1 ตังอยู
้ ่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้ วยอาคารที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทังหมด
้
7 อาคาร โดยแบ่งออกเป็ น
1. อาคารผลิตเฟอร์ นิเจอร์ 4 อาคาร
2. โรงเลือ่ ย โรงอบไม้ ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร
3. โกดังเก็บสต็อกสินค้ าสาเร็ จรูปเพื่อเตรี ยมส่งมอบ 1 อาคาร
4. อาคารผลิตกระดาษปิ ดผิว 1 อาคาร
ในส่ว นของโรงงานแห่ ง นี จ้ ะเดิ น สายการผลิ ต เฉพาะส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ โรงเลื่ อ ย โรงอบไม้ ย างพารา
แปรรู ปโรงผลิตและประกอบเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา และโรงผลิตกระดาษปิ ดผิวเท่านัน้
บริ ษัทมีรูปแบบการเปิ ดเดินสายการผลิตเครื่ องจักรในแต่ละวัน แบ่งออกได้ ดังนี ้
- ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ
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-

ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจานวนชั่วโมงการทางานล่วงเวลา (OT) 3 ชัว่ โมง ตังแต่
้ เวลา 17.00 –
20.00 น.
- ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 24.00 น. (รวมจานวนชัว่ โมงการทางานล่วงเวลา (OT) 6 ชัว่ โมง ตังแต่
้ เวลา 17.00 –
24.00 น. ก่อนหักชัว่ โมงพักพิเศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง)
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีการเปิ ดดาเนินการผลิตตลอด 24 ชัว่ โมง
กำลังกำรผลิตเต็มที่และกำลังกำรผลิตจริงในปั จจุบัน

กำลังกำรผลิต
กาลังการผลิตเต็มที่
กาลังการผลิตจริง
ในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
อัตราการใช้ กาลัง
การผลิตในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
หมำยเหตุ:

กำลังกำรผลิตไม้
ยำงพำรำแปรรูป
อบแห้ ง
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
8,700
7,500

กำลังกำรผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปำร์ ติ
เคิลบอร์ ด
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
95,000
43,029

กำลังกำรผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยำงพำรำ
(ลูกบำศก์ เมตรต่ อปี )
7,900
5,450

ร้ อยละ 86.21

ร้ อยละ 45.29

ร้ อยละ 68.99

กำลังกำรผลิต
กระดำษปิ ดผิว
(เมตรต่ อปี )
24,000,000
14,241,150

ร้ อยละ 59.34

ในส่ว นของกาลังการผลิต เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ป าร์ ติ เคิ ล บอร์ ด และเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ ยางพารา ขณะนี เ้ ครื่ องจักรได้ เดิ น กาลังเต็ ม
ประสิทธิ ภาพและกาลังแรงงานที่มีอยู่ในขณะนีแ้ ล้ ว โดยในช่วงปี 2559 บริ ษัทได้ ลงทุนส่วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้
ประมาณ 22 ล้ านบาท เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ ดีขึ ้น

รายละเอียดเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิต โดยแบ่งแยกตามกระบวนการผลิต
1. การผลิ ตไม้ยางพาราแปรรู ป ประกอบด้ วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
1. โต๊ ะเลือ่ ยไม้ ซงุ

กำลังกำรผลิต
โดยเฉลีย่ 900 – 1,000 คิวบิกฟุต / วัน สาหรับ
ระยะเวลาการผลิตตังแต่
้ เวลา 08.00 – 17.00 น.
2. ถังอัดน ้ายาความดันสูง เพื่อป้องกันมอด โดยเฉลีย่ 70 – 80 คิวบิกฟุต สาหรับการอบ 45 นาที
และปลวก
ต่อรอบ โดยจะอบประมาณ 8 – 9 รอบต่อวัน
3. เตาอบ
จานวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได้ 850 - 1,000
คิวบิกฟุตต่อวัน
4. บอยเลอร์ โดยใช้ ฟืน และเศษไม้ ที่เหลือทิ ้งจากกระบวนการผลิตเป็ นเชื ้อเพลิง
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2. การผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา ประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.

เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
โต๊ ะตัดไม้ ตามขนาดที่กาหนดเพือ่ เตรี ยมวัตถุดิบ
เครื่ องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่กาหนดเพื่อเตรี ยมขึ ้นรูป โดยใช้
เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปนุ่ และไต้ หวัน
เครื่ องไสไม้ เครื่ องขัด
อุปกรณ์การพ่นสี
ปริ มาณการผลิ ตของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : ตัว

ประเภทสินค้ ำ
โต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
เก้ าอี ้รับประทานอาหาร (Dining Chair)
ม้ านัง่ ยาว (Bench)
เตียง (Bed)
โต๊ ะ (Center)
ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch)
รถเข็น (Wagon)
ชันวางของ
้
(Shelf)
ส่วนประกอบอื่น ๆ
รวมปริมำณกำรผลิต

ปี 2557
4,581
154,184
2,343
168
400
26,911
188,587

ปริมำณกำรผลิต
ปี 2558
5,718
162,676
1,164
20
68
382
300
13,768
1,283
185,379

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

3. การผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ประกอบด้ วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
1. โต๊ ะตัดไม้ ตามขนาดที่กาหนดเพือ่ เตรี ยมวัตถุดิบ
2. เครื่ องจักรสาหรับใช้ ในการปิ ดกระดาษปิ ดผิวไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
3. เครื่ องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดทีก่ าหนดเพื่อเตรียมขึ ้นรูปร่าง โดยใช้
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน
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ปริ มาณการผลิ ตของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : ตัว

ปริมำณกำรผลิต

ประเภทสินค้ ำ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ชันวางของเอนกประสงค์
้

2,494,365

2,513,805

2,570,686

ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์

297,318

339,335

420,725

ตู้สาหรับใส่รองเท้ า

63,531

78,299

69,056

ตู้เสื ้อผ้ า

87,699

102,546

81,297

ชันวางที
้
วี (ตัว)

62,097

126,183

105,691

โต๊ ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ ะทางาน

56,011

34,745

25,830

1,205

3,624

14,872

3,062,226

3,198,537

3,288,157

โต๊ ะเครื่ องแป้ง / เตียง
รวมปริมำณกำรผลิต
4. การผลิ ตกระดาษปิ ดผิ ว ประกอบด้ วย

เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรผลิต
กำลังกำรผลิต
1. เครื่ องจักรสาหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ เครื่ อ งจั ก รสามารถเดิ น เครื่ อ งเพื่ อ พิ ม พ์ ล ายได้
โดยใช้ เทคโนโลยีจากประเทศญี่ ปุ่น และ 24,000,000 เมตรต่อปี
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
2. เครื่ องตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปิ ดผิว
ปริ มาณการผลิ ตกระดาษปิ ดผิว ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : เมตร

ขนำดกระดำษ

ปริมำณกำรผลิต
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

30 แกรม

14,193,420

15,766,750

15,837,750

45 แกรม

1,196,400

1,264,810

1,470,511

60 แกรม

898,250

483,740

511,600

65 แกรม

-

-

-

16,288,070

17,515,300

17,819,861

รวมปริมำณกำรผลิต
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วัตถุดิบที่ใช้ ในกำรผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทมีทงหมดดั
ั้
งต่อไปนี ้

วัตถุดบิ ที่ใช้ ในกำรผลิต
1. ไม้ ปาร์ ตเิ คิลบอร์ ด
2. สี
3. วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ (ฟิ ตติ ้ง) (อาทิ
มือจับ บานพับ รางลิ ้นชัก กุญแจ
ล็อค กระจก)
4. กล่อง
5. ไม้ ยางพาราท่อน
6. อุปกรณ์อื่น ๆ (ได้ แก่ โฟม โฟมชีส
กระดาษทราย และวัสดุสิ ้นเปลือง)
7. กระดาษ
8. วัสดุ PVC ปิ ดขอบ
9. กาว
10. ไม้ แผ่น/ไม้ หน้ าโต๊ ะ/ไม้ วีเนียร์ /ไม้ อดั
ประสาน
11. ฟองน ้า
12. หนังเทียม (พีวีซี)
13. เบาะ
รวม

สัดส่ วนกำรสั่งซือ้ เมื่อเทียบกับ
มูลค่ ำกำรสั่งซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด
(ร้ อยละ)
40.25
10.99

แหล่ งที่มำของวัตถุดบิ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ

13.17
7.71
5.18
5.82
4.27
4.05
3.39
2.09
0.27
0.36
2.43
100.00

สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ

ที่มำ : ข้ อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนคานวณจากที่เกิดขึ ้นจริงในช่วงปี 2559

ช่วงปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบทั ้งหมดแบ่งออกเป็ นการสัง่ ซื ้อภายในประเทศ และต่างประเทศ
เท่ากับร้ อยละ 96.41 : ร้ อยละ 3.59 ตามลาดับ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายในแต่ละราย บริ ษัท
ไม่ได้ มีการจัดทาสัญญาซื ้อขายแต่อย่างใด ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิ บจากผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายในแต่ละราย ฝ่ ายจัดซื ้อจะ
จัดทาข้ อมูลเปรี ยบเทียบเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายปี ละ 2 ครั ง้ จะจัดทาและทบทวนข้ อมูลโดยเปรี ยบเทียบ
ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับการสัง่ ซื ้อในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในช่ว งเดือน
มิถ ุนายน เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับ การสัง่ ซื ้อในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธัน วาคม ทั ้งนี ้บริ ษัทมีนโยบายการ
กระจายการสัง่ ซื ้อ และจะลดสัดส่วนการสัง่ ซื ้อหากพบว่า เริ่ มมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับผู้จัดจาหน่ายรายใดรายหนึ่งมาก
เกินไป ในปั จจุบนั บริ ษัท ไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายรายใด และบริ ษัทไม่มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ งแต่อย่างใด
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3. ปั จจัยควำมเสี่ยง
3.1 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1. ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบริ ษัท) ซึ่ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั ้ง 4 ราย ดังกล่าวมีรายได้ รวมจากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ต่อปี คิดเป็ นมูลค่าโดยประมาณ
กว่า 22,000 ล้ านบาท จากมูลค่าตลาดเฟอร์ นิเ จอร์ รวมที่ป ระมาณ 80,000 ล้ า นบาท ซึ่งหากพิจ ารณาเปรี ย บเทีย บ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้ าเดียวกันกับบริ ษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ดาเนินธุรกิจใน
รู ปแบบร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของตนเอง และจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้
เฟอร์ นิเจอร์ โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้ นการผลิตสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบ
ทุก ประเภทเฟอร์ นิเ จอร์ โดยมีก ารจาหน่า ยสิน ค้ า ผ่า นโชว์รู ม และลูก ค้ า โครงการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ต ่า ง ๆ สาหรับ
ผู้ประกอบการอีกรายปั จจุบนั ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อรองรับคาสั่ งซื ้อจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็ นหลักจึงกล่าวได้
ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้ เป็ นคู่แข่งโดยตรงของบริ ษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหาก
พิจารณาถึง ผู้ผลิตและจาหน่า ยเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีกลุ่มลูก ค้ า เป็ น ร้ านค้ า ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือ นกับ
บริ ษัท ปั จจุบนั มีเพียง 4 รายที่มีสินค้ าวางจาหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทั ้ง 4 ราย เป็ นโรงงานผลิต
เฟอร์ นิเ จอร์ ขนาดกลางถึงเล็กที่มีค วามสามารถในการรับคาสัง่ ซื ้อจากัด และไม่มีผ้ ูประกอบการรายใดที่มียอดขาย
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท สาหรับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท
รวมถึง มีก ลุ่ม ลูก ค้ า เป้า หมายในต่า งประเทศเป็ น กลุ่ม เดีย วกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศ
มาเลเซีย แต่ด้วยการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้ซื ้อ รวมถึงการให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ า ควบคู่ไปกับการ
ผลิตที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าตามปริ มาณที่ต้องการได้ จึงทาให้ ลกู ค้ าต่างประเทศส่วนใหญ่ยงั คง
สัง่ ซื ้อสิน ค้ า กับ บริ ษ ัท มายาวนานต่อ เนื ่อ งกว่า 10 ปี อย่า งไรก็ต ามบริ ษ ัท ตระหนัก ดีถ ึง จุด แข็ง ของคู่แ ข่ง ขัน ใน
ต่างประเทศ ซึ่งคู่แ ข่ง ขันที่สาคัญคือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวีย ดนาม โดยมาเลเซียจะมีค วาม
ได้ เ ปรี ย บเรื่ อ งเน้ น การผลิต ตามคาสัง่ ซื ้อ ผลิต และขายในปริ ม าณมาก โดยใช้ เ ทคโนโลยีที่ท นั สมัย เข้ า มาช่ว ยใน
กระบวนการผลิต ต้ นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สงู ขณะที่เวียดนามจะเน้ นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อเ ช่นเดียวกัน ต้ นทุน
แรงงานต่า แต่จ ุด อ่อ นคือ ต้ อ งพึ่ง พาวัต ถุดิบ นาเข้ า จากต่า งประเทศ ซึ่ง การจะสร้ างข้ อ ได้ เ ปรี ย บของบริ ษัท บริ ษัท
ตระหนัก ดีถึง การสร้ างจุด ยืน ให้ ก ับ สิน ค้ า ของบริ ษัท โดยการเกาะติด แนวโน้ ม พฤติก รรมผู้บ ริ โภคที่เ ปลี่ย นแปลงไป
รวมถึงการปรับตัวไปสู่รูปแบบการผลิ ตสินค้ าที่รองรับกับความต้ องการดังกล่าว และหาช่องทางสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับ
สินค้ า (Value Added) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถแข่งขันกับความได้ เปรี ยบในด้ านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้
2. ความเสีย่ งจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่และการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริ ษัทจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั ลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการจาหน่ายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศในงวดบัญชีปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 40.96 และร้ อยละ 59.04 ของรายได้ จากการขาย และงวด
บัญชีปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 43.36 และร้ อยละ 56.64 ของรายได้ จากการขาย ตามลาดับ
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จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทเริ่ มมีสดั ส่วนของรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ ้นทุกปี
ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากบริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศเติบโตขึ ้นสาหรับปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
8.78 ทังนี
้ ้หากพิจารณาที่ช่องทางการจัดจาหน่ายจะพบว่า อัตราการเติบโตดังกล่าวมาจากการผลิตและจาหน่ายโดยใช้
ตราสินค้ าของบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 7.98 รองลงมาคือ การจาหน่ายสินค้ าผ่านร้ านค้ าส่งและร้ านค้ า
ปลีกรายย่อย (Dealer) เติบโตกว่าเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 325 ซึ่งคาดการณ์ว่า เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคในประเทศที่มีการหันมาซื ้อที่อยู่อาศัยแนวสูงหรื อคอนโดมิเนียมในเมืองเพื่อลดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง และการมีคา่ นิยมของผู้ใช้ เฟอร์ นิเจอร์ สว่ นใหญ่ที่เริ่ มมีมมุ มองต่อเฟอร์ นิเจอร์ ในที่พกั อาศัยหรื อสถานที่ทางานเป็ น
สินค้ าแฟชัน่ มากขึ ้น จึงทาให้ ปริ มาณความต้ องการซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากการเปิ ด
สาขาของผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่ในประเทศที่ใ นปี 2559 และแนวโน้ มการขยายสาขาในปี 2560 ยังคงมี
การเปิ ดตัวสาขาอย่างต่อเนื่อง สาหรับในส่วนของการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญของช่องทางการจาหน่ายผ่านร้ านค้ าส่งและ
ร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) นันเกิ
้ ดจากในปี 2559 บริ ษัทให้ ความสาคัญที่จะพัฒนาและผลักดันทังในส่
้ วนของการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ การเสริ มโครงสร้ างทีมงานให้ มีความแข็งแกร่ ง มีจานวนบุคลากรที่เพียงพอ เพื่อผลักดันช่องทางการจาหน่าย
Dealer ให้ เติบโตขึ ้น
นอกจากนี ้ การเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึ ้นแล้ วในต้ นปี 2559 ซึ่งในกลุ่มอาเซียน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของไทย แต่หากพิจารณาแล้ วใน
ส่วนการแข่งขันในตลาดอาเซียนนันอาจไม่
้
รุนแรงมากนัก เพราะแต่ละประเทศก็จะเน้ นในสินค้ าที่เป็ นจุดเด่นของตัวเอง
อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ภายนอกบ้ าน มาเลเซียมีความเชี่ยวชาญเรื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิต ในปริ มาณ
มาก มีราคาถูก ฟิ ลิปปิ นส์จะเด่นในเรื่ องออกแบบดีไซน์แต่มีก ารผลิตน้ อย เวี ย ดนามมี ก ารผลิ ต ใกล้ เคี ย งกั บ ไทย
มากที่สดุ แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่ องวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ าเกือบทังหมด
้
ดั งนันจากที
้
่กล่าวมา บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อ
รองรับความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นหากเกิดปั ญหาการแข่งขันด้ านราคา โดยมี น โยบายการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ใน
กระบวนการผลิต การใช้ นโยบายการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิตให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป
กับการขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศมากขึ ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
นาเสนอลูกค้ ากลุม่ ใหม่ที่มีศกั ยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาดที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยเน้ นการแข่งขันด้ านคุณภาพสินค้ าและการกาหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ เป็ น
สาคัญ นอกจากนี ้ ด้ วยความได้ เปรี ยบจากการบริ หารต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาที่แข่งขันได้
และด้ วยคุณภาพสินค้ าที่เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศมายาวนานกว่า จึงทาให้ บริ ษัทมั่ นใจว่าจะ
ได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวค่อนข้ างน้ อย ทังนี
้ ้หากพิจารณาสัดส่วนด้ านต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย
เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 จะพบว่า มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 72.27 และร้ อยละ 70.75 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า บริ ษัทยังสามารถบริ หารจัด การต้ นทุนขายให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทยังคงนโยบายที่จะลดสัดส่วน
ต้ นทุนขายให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป
3. ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างประเทศ โดยกาหนดเงื่อนไขการชาระค่าสินค้ าเป็ นสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ
59.04 และร้ อยละ 56.64 ของรายได้ จากการขาย ตามลาดับ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการนาเข้ าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิว
จากต่างประเทศและการสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อจาหน่ายภายในโชว์ รูม โดยในงวดบัญชี ปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559
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บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 3.38 และร้ อยละ 3.30 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ดังนัน้
บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาไรสุทธิ ของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เตรี ยมเครื่ องมือทางการเงินสาหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีวงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 0.187 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นเงินบาทจานวนรวมประมาณ 6.66 ล้ านบาท
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตได้ ในระดับหนึง่ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายใน
การใช้ วงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าให้ เพียงพอกับระดับมูลค่าที่คิดว่าเพียงพอในการป้องกันความเสีย่ งโดยจะ
ไม่มีการเปิ ดวงเงินซื ้อขายเพื่อใช้ ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นแต่อย่างใด
4. ความเสีย่ งจากการไม่มีสญ
ั ญารับซื ้อสินค้ าในระยะยาว
บริ ษัทผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็ จรูปผ่านรูปแบบการจาหน่ายหลัก 2 แบบคือ
แบบที่ 1 การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to Order) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิต
และจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริ ษัทจาหน่ายสินค้ าในลักษณะ
ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อเท่ากับ 784.85 ล้ านบาท และ 767.53 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 62.81 และร้ อยละ 60.26 ของรายได้
จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามลาดับ
แบบที่ 2 การผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท เป็ นการผลิตและจาหน่ายให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าปลีก
ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้ แก่ ตราสินค้ า “Leaf” สาหรับจาหน่ายใน Home Pro ตราสินค้ า “Fur Direct” สาหรับ
จาหน่ า ยใน Big C ตราสิ น ค้ า “a7” สาหรั บ จาหน่ า ยใน Mega Home ตราสิ น ค้ า “HASTA” สาหรั บ จาหน่ า ย
ในไทวัส ดุ ตราสินค้ า “My Fur” สาหรับจาหน่ายในดู โฮม สาหรั บ การผลิ ต และจาหน่ า ยให้ กั บ TESCO LOTUS และ
วินเนอร์ จะเป็ นการผลิตโดยใช้ ตราสินค้ าเฮ้ าส์แบรนด์ โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 บริ ษัทผลิตและ
จาหน่ายสินค้ าโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทตามที่กล่าวข้ างต้ นเท่ากับ 356.36 ล้ านบาท และ 384.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 28.52 และร้ อยละ 30.21 ของรายได้ จ ากการจ าหน่า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ตามลาดับ ทัง้ นี จ้ ะพิ จ ารณาได้ ว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบมูลค่าการจาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัท จะมีอตั ราการเติบโตที่ไม่สงู มาก ทั ง้ นี ส้ าเหตุ เ กิ ด จาก
ในรอบปี 2557 บริ ษัทมีการผลิตและจัดส่งสินค้ าให้ กบั TESCO LOTUS โดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ในขณะที่นบั ตังแต่
้ ปี
2558 การผลิตและจาหน่ายให้ กบั TESCO LOTUS จะเป็ นการผลิตโดยใช้ ตราสินค้ า TESCO LOTUS ดังนันจึ
้ งส่งผลให้
การจัดกลุม่ สินค้ าโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท จะไม่รวมยอดจาหน่ายที่จดั ส่งให้ กบั TESCO LOTUS แต่ยอดจาหน่ายส่วนนี ้
จะไปรวมอยูใ่ นส่วนของการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า
ซึง่ การจาหน่ายสินค้ าในรู ปแบบการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อและแบบที่ใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ถือเป็ นรู ปแบบการ
จาหน่ายหลักของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะได้ รับแผนการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศทุกปี โดยทัง้
ลูกค้ าในประเทศและต่างประเทศจะไม่มีการทาสัญญาซื ้อสินค้ าในระยะยาว ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่นอนของปริ มาณคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าเนื่องจากไม่มีการทาสัญญาซื ้อสินค้ าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้ าอาจลด
ปริ มาณคาสัง่ ซื ้อ หรื อไม่สงั่ ซื ้อสินค้ าในอนาคตได้ ซึ่งเหตุ การณ์ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
และผลกาไรของกิ จการ แต่อย่างไรก็ ตามเนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทมีคุณภาพในการผลิต รวมถึงการกาหนดราคาที่
เหมาะสม และการส่งมอบสินค้ าที่ตรงตามกาหนดเวลา จึงทาให้ ลกู ค้ ากลุ่ม Made to Order และกลุ่มร้ านค้ าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ของบริ ษัททังหมด
้
ยังคงมียอดสัง่ ซื ้อสินค้ ากับบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
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3.2 ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรผลิต
1. ความเสีย่ งเกี่ยวกับวัตถุดิบ
 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในงวดบัญ ชี ปี 2558 และงวดบัญ ชี ปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.82 และร้ อยละ 40.25 ของยอดสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ซึง่ มีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกันในระหว่าง 2 ปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษัท
ไม่มีการทาสัญญาซื ้อขายกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการ
จัดหาวัตถุดิบหากผู้จดั จาหน่ายไม่สามารถจาหน่ายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ หรื องดการจาหน่ายวัตถุดิบให้ กบั
บริ ษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และได้ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการจัดหา
วัต ถุดิ บ โดยได้ สั่ง ซื อ้ วัต ถุดิ บ จากผู้จ าหน่า ยรายใหญ่ ที่ มี ศัก ยภาพด้ า นการผลิ ต รวม 7 ราย ควบคู่ไปกับ การรั ก ษา
ความสัมพันธ์ อันดี กับผู้จาหน่ายวัตถุดิบมายาวนานต่อ เนื่อง ซึ่ ง จานวนผู้ จาหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ กว่ า ร้ อยละ 80 ของ
จานวนผู้จาหน่ายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทมาเป็ นเวลานานมากกว่า 8 ปี ขึ ้นไป


ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัทได้ แก่ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา โดยในช่วง
ปี 2559 ที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบหลักทังสองประเภทดั
้
งกล่าวไม่มีการแกว่งตัวที่สง่ ผลกระทบต่อโครงสร้ างต้ นทุนการผลิต
ของบริ ษัทแต่อย่างใด และจัดว่าเป็ นปี ที่ราคาวัตถุดบิ ดังกล่าวมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามประกอบการบริ ษัทใช้ นโยบายการ
ควบคุมต้ นทุนการผลิต และบริ หารจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนการผลิตและ
ต้ นทุนขายลดลงจากปี 2558 ด้ วย
ในส่วนของไม้ ยางพารานัน้ ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกไม้ ยางพาราทังประเทศอยู
้
่ที่ปริ มาณ
22 ล้ านไร่ ในขณะมีปริ มาณการตัดโค่นไม้ ยางพาราจะอยู่ที่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึ่งการปลูกไม้ ยางพาราของ
เกษตรกรผู้ปลูก มีวตั ถุประสงค์เพื่อกรี ดน ้ายางไปทายางแผ่นเพื่อจาหน่าย ซึ่งต้ นยางถือเป็ นผลพลอยได้ จากการปลูกยาง
เนื่องจากเมื่อต้ นยางมีอายุมากขึ ้น น ้ายางจะลดลง จึงตัดโค่นไม้ ยางมาจาหน่าย ซึ่งภายหลังการปิ ดป่ าทาให้ ไม้ ยางพารา
เป็ นหนึ่งในไม้ ที่ได้ รับความสนใจมากขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อจาหน่าย ดังนัน้ หากมีปริ มาณความ
ต้ องการไม้ ยางพารามากขึ ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อต้ นทุนไม้ ยางอันจะนามาซึ่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไร
ของกิจการได้ อย่างไรก็ตามราคาจะเห็นได้ วา่ ตังแต่
้ ช่วงปี 2557 ราคาไม้ ยางพาราเริ่ มมีเสถียรภาพมากขึ ้น
ทังนี
้ โ้ ดยภาพรวมแล้ วในส่วนของการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบหลักทัง้ สองประเภทดังกล่าว
บริ ษัทจะมีการติดตามความเคลือ่ นไหว การเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงของราคาอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์และสามารถ
ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
2. ความเสีย่ งจากการขาดแคลนแรงงาน
บริ ษัทดาเนินธุรกิ จผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ และกระดาษปิ ดผิว ซึ่งแรงงานด้ านการผลิตถื อเป็ น
ส่วนสาคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 1,213 คน แบ่งเป็ นพนักงานประจาจานวน 253
คน และลูกจ้ างรายวันจานวน 960 คน ซึง่ ประมาณร้ อยละ 80.00 ของจานวนลูกจ้ างรายวันทังหมดอยู
้
่ในฝ่ ายโรงงาน/ผลิต
ซึ่ ง การมี แ รงงานเป็ นจานวนมาก ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ นทุ น การผลิ ต และความสามารถในการแข่ ง ขั น
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ของกิ จ การ โดยในระหว่างปี คนงานมีการเปลีย่ นงานรวมทังบริ
้ ษัทมีการขยายกระบวนการผลิตอยูต่ ลอดเวลา จึงอาจเกิด
การหมุนเวียนของแรงงานเพิ่มขึ ้น/ลดลง จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตได้ ในบางช่วง ซึ่งบริ ษัทตระหนัก
ถึ ง ประเด็ น ความเสี่ย งดัง กล่า ว และกาหนดแนวทางป้อ งกัน ความเสี่ย งจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง ที่ ผ่า นมา
บริ ษั ท ยังไม่เคยประสบกับปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุงสายการผลิต ด้ วยการนาเข้ าเครื่ องจักรที่
มีเทคโนโลยีทนั สมัย เพื่อให้ กระบวนการผลิตเป็ นระบบอัตโนมัติ (Automatic System) มากขึ ้น ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจาก
การขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในระดับหนึง่
3.3 ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้บริ หารหลัก
บริ ษัทเริ่ มดาเนินธุรกิ จจากการก่อตัง้ โดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื่องผ่านการ
บริ หารอย่างมืออาชีพของกลุ่มผู้บริ หารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี
ผู้บริ หารหลักของบริ ษัทได้ สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั กิจการ และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศมา
โดยต่อเนื่อง ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้บริ หารหลักของบริ ษัทในด้ านการบริ หารงาน ซึง่ หากมีการ
เปลีย่ นแปลงผู้บริ หารหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว
จึงได้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) และได้ สนับสนุนให้ พนักงานของบริ ษัทมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบตั ิงานภายใต้ อานาจหน้ าที่ที่กาหนดอย่างเต็มที่ รวมถึงผลักดันให้ เกิดการทางานเป็ นทีมเพื่อสร้ าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้ เพิ่มขึ ้น ภายใต้ การพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่ไป
กับการให้ ความสาคัญกับการฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการทางานโดยเท่าเทียมและสม่าเสมอ
รวมทังได้
้ สง่ เสริ มและมอบหมายให้ พนักงานมีตาแหน่งหน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้นเพื่อรองรับด้ านการบริ หารจัดการของบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะสามารถลดการพึง่ พิงการบริ หารงานโดยผู้บริ หารหลักได้ ในอนาคต
2. ความเสีย่ งจากการมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 50
บริ ษัทมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุม่ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 62.96
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ซึ่งการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว อาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยได้ รับความเสี่ยง
จากการที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงาน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกินกว่า
กึ่งหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในวาระที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน จากจานวนกรรมการทังหมด
้
8 ท่าน ซึ่ง
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัททุกท่าน ล้ วนแต่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบ
หนึง่ ท่านเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งถือเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้ างความโปร่ งใสในการ
บริ หารจัดการของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัท
ยัง คานึง ถึ ง การให้ ค วามสาคัญ กับ การกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยจะปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
อย่างเคร่งครัด ดั ง นั น้ ด้ วยโครงสร้ างที่ มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จึ ง มั่ น ใจว่ า ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ท่ า น
รวมถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ บริ ษั ท จะได้ รั บ การปฏิ บัติ อ ย่ า งเป็ นธรรมและเท่ า เที ย มกั น นอกจากนี ใ้ นรอบปี 2560
คณะกรรมการบริ ษัทมีแผนเสนอการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งจะทาให้ โครงสร้ างคณะกรรมการของ
หน้ าที่ 1.0 - 68

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทมีอตั ราส่วนกรรมการอิสระ ต่อกรรมการบริ ษัท อยู่ที่ 4 ท่าน จากโครงสร้ างกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน ทังนี
้ ้เพื่อการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลให้ การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

หน้ าที่ 1.0 - 69

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ประเภท
ทรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

1. ที่ดนิ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภำระผูกพัน

มูลค่ ำสุทธิ
ณ 31 ธันวำคม 2559
(ล้ ำนบำท)
96.64

กำรใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สิน

- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ 55306 ตังอยู
้ ่ที่
ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื ้อที่รวม 43-0-37 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง เนื ้อที่รวม 54-2-11 ไร่
- ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 138570 และ 138571 ตังอยู
้ ่ที่อาเภอบึงคาพร้ อย อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื ้อที่รวม 1-0-3 ไร่
2. ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ

เป็ นเจ้ าของ

เป็ นหลั ก ประกั น วงเงิ น
สินเชื่ อ กับเจ้ าหนี ส้ ถาบัน
การเงิน

เป็ นเจ้ าของ

- ไม่มี -

0.99

3. อาคาร

เป็ นเจ้ าของ

เป็ นหลั ก ประกั น วงเงิ น
สินเชื่ อ กับเจ้ าหนี ส้ ถาบัน
การเงิน

96.32

เป็ นเจ้ าของ

- ไม่มี -

31.95

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน

เป็ นเจ้ าของ /
บางส่วนเป็ น
ทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่าซื ้อ
เป็ นเจ้ าของ

เครื่ องจักรบางส่วนเป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อ
กับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน

98.32

เพื่อใช้ ในโรงงาน

- ไม่มี -

0.23

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน

- อาคารสานักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 37/9 หมู่ 3
ถนนบ้ านบึง-แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- อาคารสานักงาน โรงงาน และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 29/1 หมู่ 3 ซอย
ชงโค-ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- อาคารสานักงาน โชว์รูม และคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบล
บึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
4. ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5. เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

6. ระบบไฟฟ้า

หน้ าที่ 1.0 - 70

- ที่ ตัง้ อาคารส านัก งานใหญ่ แ ละ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า
- ที่ตงอาคารโรงงานและคลั
ั้
งสินค้ า
- ที่ ตัง้ โชว์ รู ม และคลัง สิ น ค้ าของ
บริ ษัท
ที่ตงอาคารส
ั้
านักงานใหญ่และ
อาคารโรงงานและคลังสินค้ า
ใช้ เป็ นอาคารสานักงาน โรงงาน โชว์
รู ม และคลังสินค้ า

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ประเภท
ทรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

7. เครื่ องตกแต่งติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
8. อุปกรณ์โชว์รูม
9. ยานพาหนะ
10. งานระบบสาธารณูปโภค
11. งานระหว่างก่อสร้ างและเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภำระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่ ำสุทธิ
ณ 31 ธันวำคม 2559
(ล้ ำนบำท)
6.67
2.49

ทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่าซื ้อ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

- ไม่มี -

20.21

เพื่อใช้ ในการติดต่อและการขนส่ง

- ไม่มี
- ไม่มี -

0.13
3.30
351.77

เพื่อใช้ ในโรงงาน

รวม

หน้ าที่ 1.0 - 71

กำรใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิเท่ากับ 3.33 ล้ านบาท โดยรายการดังกล่าวคือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญำที่เกี่ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจ
สัญญำเช่ ำและสัญญำบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีสญ
ั ญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่า 2 ราย เพื่อใช้ เป็ นที่ตงโชว์
ั ้ รูม
สาหรับจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทภายใต้ ตราสินค้ า “ELEGA” และ “FINNA HOUSE” ดังนี ้
1. ตราสินค้ า “ELEGA”
ผู้ให้ เช่ ำพืน้ ที่
ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ ำ
1. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง-มอลล์ 1) Index Living Mall
จากัด (Index Living Mall)
สาขารังสิต
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ
: พื ้นที่ 203.12 ตร.ม.
2.11 รายการระหว่างกัน)
2) Index Living Mall
สาขาบางนา
: พื ้นที่ 426.90 ตร.ม.
3) Index Living Mall
สาขาบางใหญ่
: พื ้นที่ 132.20 ตร.ม.
4) Index Living Mall
สาขารัตนาธิเบศร์
: พื ้นที่ 108.00 ตร.ม.
5) Index Living Mall
สาขาชลบุรี
: พื ้นที่ 148.00 ตร.ม.
6) Index Living Mall
สาขาพัทยา
: พื ้นที่ 87.00 ตร.ม.
7) Index Living Mall
สาขาเชียงใหม่
: พื ้นที่ 113.00 ตร.ม.
8) Index Living Mall
สาขาราชพฤกษ์
: พื ้นที่ 141.40 ตร.ม.
9) Index Living Mall
สาขาเกษตร – นวมินทร์
: พื ้นที่ 173.00 ตร.ม.
10) Index Living Mall
สาขานครราชสีมา
: พื ้นที่ 146.00 ตร.ม.

ระยะเวลำเช่ ำ

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

กำรต่ ออำยุสัญญำ
3 ปี
ก่อนวัน สิน้ สุด สัญ ญาไม่น้อยกว่า 90 วัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.ค. 58 ถึงวันที่ หากบริษัทประสงค์ที่จะขอต่ออายุสญ
ั ญา
30 มิ.ย. 61
เช่ า จะต้ องแจ้ งให้ ผู้ ให้ เช่ า ทราบเพื่ อ
พิจารณาต่ออายุสัญ ญา ทัง้ นี ้ ผู้ใ ห้ เช่า มี
3 ปี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.พ.59 ถึงวันที่ สิทธิแต่เพียงฝ่ ายเดียวในการพิจารณาต่อ
อายุสัญญา และมีสิทธิ ที่จะปรับอัตราค่า
31 ม.ค. 62
เช่าและค่าบริ การเพิ่มขึน้ ได้ ไม่เกินร้ อยละ
3 ปี
ตัง้ แต่วัน ที่ 28 ต.ค. 59 ถึ ง 10 ของอัต ราค่า เช่ า และค่า บริ ก ารตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ
วันที่ 27 ต.ค. 62
3 ปี
ตัง้ แต่ วัน ที่ 20 พ.ย. 58 ถึ ง
วันที่ 19 พ.ย. 61
3 ปี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.ค. 57 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 60
3 ปี
ตั ง้ แต่ วั น ที่ 18 ก.ค. 57 ถึ ง
วันที่ 17 ก.ค. 60
3 ปี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ส.ค. 58 ถึงวันที่
31 ก.ค. 61
3 ปี
ตัง้ แต่วัน ที่ 23 ก.พ. 58 ถึ ง
วันที่ 22 ก.พ. 61
3 ปี
ตัง้ แต่ วัน ที่ 25 พ.ค. 58 ถึ ง
วันที่ 24 พ.ค. 61
3 ปี
ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มิ . ย. 57 ถึ ง
วันที่ 31 พ.ค. 60

หน้ าที่ 1.0 - 72

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
ผู้ให้ เช่ ำพืน้ ที่
ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ ำ
บริ ษั ท อิ น เด็ ก ซ์ ลิ ฟ วิ่ ง -มอลล์ 11) Index Living Mall
จ ากั ด (Index Living Mall)
สาขาหาดใหญ่
(รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ
: พื ้นที่ 151.00 ตร.ม.
2.11 รายการระหว่างกัน) (ต่อ)
12) Index Living Mall
สาขาระยอง
: พื ้นที่ 138.50 ตร.ม.
13) Index Living Mall
สาขาสุราษฎร์ ธานี
: พื ้นที่ 134.50 ตร.ม.
ผู้ให้ เช่ ำพืน้ ที่
2. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน)
(Home Pro)

ระยะเวลำเช่ ำ
: 3 ปี
: ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มี . ค. 58 ถึ ง
วันที่ 28 ก.พ. 61
: 3 ปี
: ตั ง้ แต่ วั น ที่ 28 ส.ค. 58 ถึ ง
วันที่ 27 ส.ค. 61
: 3 ปี
: ตั ง้ แต่ วั น ที่ 24 ก.ค. 58 ถึ ง
วันที่ 23 ก.ค. 61

ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ ำ
1) Home Pro
สาขาฉะเชิงเทรา
: พื ้นที่ 75.41 ตร.ม.
2) Home Pro
สาขาชัยพฤกษ์
: พื ้นที่ 125.00 ตร.ม.
3) Home Pro
สาขานครราชสีมา
: พื ้นที่ 100.00 ตร.ม.

กำรต่ ออำยุสัญญำ

ระยะเวลำเช่ ำ

กำรต่ ออำยุสัญญำ

: 3 ปี
ก่อ นวัน สิ น้ สุด สัญ ญาไม่น้ อ ยกว่า 180 วัน
: ตังแต่
้ วนั ที่ 26 มี.ค. 57 ถึง หากบริษัทประสงค์ที่จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
วันที่ 25 มี.ค. 60
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเพื่อพิจารณาต่อ
อายุสญ
ั ญา และการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราค่า
เช่า จะพิจารณาเป็ น คราว ๆ ไป ของค่า เช่า
: 3 ปี
: ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ก.พ. 59 ถึง และค่าบริการในสัญญาปั จจุบนั
วันที่ 25 ก.พ. 62
: 3 ปี
: ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.ย. 59 ถึง
วันที่ 31 ส.ค. 62

2. ตราสินค้ า “FINNA HOUSE”
ผู้ให้ เช่ ำพืน้ ที่

ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ ำ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) (Home Pro)

1) Home Pro
สาขาสุวรรณภูมิ
: พื ้นที่ 50.00 ตร.ม.

บริ ษั ท อิ น เด็ ก ซ์ ลิ ฟ วิ่ ง -มอลล์
จ ากั ด (Index Living Mall)
(รายละเอีย ดเพิ่ มเติ มในหัว ข้ อ
2.11 รายการระหว่างกัน)

2) Index Living Mall
สาขาสุราษฎร์ ธานี
: พื ้นที่ 82.47 ตร.ม.

ระยะเวลำเช่ ำ

กำรต่ ออำยุสัญญำ

: 3 ปี
ก่อ นวัน สิ น้ สุด สัญ ญาไม่น้ อ ยกว่า 180 วัน
: ตัง้ แต่วัน ที่ 1 ส.ค. 58 ถึ ง หากบริษัทประสงค์ที่จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
วันที่ 31 ก.ค. 61
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเพื่อพิจารณาต่อ
อายุสญ
ั ญา และการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราค่า
เช่า จะพิจารณาเป็ น คราว ๆ ไป ของค่า เช่า
: 3 ปี
: ตังแต่
้ วนั ที่ 22 พ.ย. 58 ถึง และค่าบริการในสัญญาปั จจุบนั
วันที่ 21 พ.ย. 61

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ปั จจุบนั บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษั ท วี วี เดคคอร์ จ ำกั ด (VV-Decor) บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 99.95 โดยมี ทุน จดทะเบี ย น
1,000,000 บาท ช าระเต็ ม มูลค่า โดยก่อ ตัง้ ขึน้ เพื่อ ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการตลาด (หนึ่ง ล้ า นบาทถ้ ว น )
เพื่อเป็ นผู้จาหน่ายกระดาษปิ ดผิวให้ กบั ลูกค้ าบางรายของบริ ษัท (Trading)
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2. บริ ษั ท อี ซีเอฟ โฮลดิ้ งส์ จำกั ด )ECFH (บริ ษั ทถื อ หุ้นในสัด ส่วนร้ อยละ 75 ปั จจุบัน มีทุนจดทะเบีย น
10,000,000 บาท ชาระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจหลักเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก ซึ่ง
ปั จจุบนั ได้ แก่ ร้ าน ในรูปแบบร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียว หรื อการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะ Can Do
เกิดขึ ้นในอนาคต ยกเว้ นธุรกิจด้ านพลังงาน
3. บริ ษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด ) ECF-P (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
1,000,000 บาท ชาระเต็มมูลค่า ประกอบธุรกิจหลักเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทุกประเภท
อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัท มีบริ ษัทร่วม 1 แห่ง โดยมี บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผู้ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
49.98 คือ บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท ชาระเต็มมูลค่า ประกอบ
ธุรกิจหลักเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อย่างไรก็ตามปั จจุบนั อยู่ระหว่างขันตอนการเข้
้
า
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด โดยบริ ษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮล
ดิ ้งส์ จากัด จะเข้ าลงทุนโดยวิธีการซื ้อหุ้นสามัญ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี
จากัด และภายหลังการเข้ าลงทุนในธุรกรรมดังกล่าวเสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยซึ่งคาดว่า จะไม่เกินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด จะลดลงจากร้ อยละ 49.98 เป็ นร้ อยละ 33.37
ซึ่ง ในการพิ จ ารณาลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม รวมทั ง้ โครงการลงทุน แต่ ละโครงการ บริ ษั ท จะให้
ความสาคัญกับการพิจารณาลงทุน ในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นสาคัญ โดย
คานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าว
จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิที่กาหนดไว้ และต้ อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษั ทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าไปเป็ น
กรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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5. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มขี ้ อพิพาททางด้ านกฎหมายหรื อคดีทอี่ าจจะมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยที่มจี านวนสูงกว่าร้ อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริ ษัทภาษาไทย
ชื่อบริ ษัทภาษาอังกฤษ
วันที่จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานสาขา
สาขาที่ 1

:

สาขาที่ 2

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

:
:
:

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)
วันที่ 12 ตุลาคม 2542 ในฐานะบริ ษัทจากัด
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2555 บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การจด
ทะเบี ย นเพื่ อ แปรสภาพจากบริ ษั ท จ ากัด เป็ น บริ ษั ท มหาชน
จากัด และเปลี่ยนแปลงชื่ อเป็ น บริ ษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค
จากัด (มหาชน) (ECF)
0107555000449
ผู้ ผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ปาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว เพื่อใช้ ประกอบในการ
ผลิต เฟอร์ นิ เ จอร์ การผลิต และจ าหน่า ยไม้ ย างพาราแปรรู ป
อบแห้ ง การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านโชว์รู มสาขา และการ
ให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี)
37/9 หมู่ 10 ถ นนบ้ า นบึ ง – แ ก ลง ต า บลทา ง เ ก วี ย น
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เลขที่ 29/1 หมูท่ ี่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสานักงานแห่งนี ้ใช้ เป็ นโรงงานผลิต
และประกอบเฟอร์ นิ เ จอร์ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของบริ ษั ท รวมถึ ง
สายการผลิ ต ในส่ ว นของโรงเลื่ อ ยไม้ ย างพาราแปรรู ป และ
อบแห้ ง และผลิ ต กระดาษปิ ดผิ ว ส าหรั บ ใช้ ในการผลิ ต
เฟอร์ นิเจอร์
เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตาบลบึง คาพร้ อ ย อาเภอลาลูกกา
จัง หวัด ปทุม ธานี โดยสานัก งานแห่ง นี ้ใช้ เ ป็ น ส่ว นของฝ่ าย
บริ หารงานทัว่ ไป และโกดังเก็บสิน ค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทยัง มี
สานักงานสาขาที่จดทะเบียน สาหรับใช้ เป็ นโชว์รูมสาหรับจัด
แสดงและจาหน่า ยสินค้ า ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 รวม
ทังสิ
้ ้นอีก 16 แห่งสาหรับโชว์รูม ELEGA และอีก 2 แห่ง สาหรับ
โชว์รูม FINNA HOUSE
+66 38-886-372-4
+66 38-678-220
www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com
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ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว

:

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

:

142,206,512.50 บาท (หนึ่งร้ อยสี่สิบสองล้ านสองแสนหกพัน
ห้ าร้ อยสิบสองบาทห้ าสิบสตางค์ ) จากทุนจดทะเบียนทังหมด
้
195,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยเก้ าสิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) โดยใน
ส่ว นของทุน จดทะเบี ย นที่ ร อเรี ย กช าระส่ว นที่ เ หลื อ เป็ น การ
จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ครัง้ ที่ 1 (ECF-W1)
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

บุคคลอ้ ำงอิง
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ที่ปรึกษำกฎหมำย
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์

:
:

สำนักเลขำนุกำรบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
:
ที่ตงั ้
:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
10400
+662-009-9000
+662-009-9991

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด อาคารเจ้ าพระยาทาว
เวอร์ ห้ อง 706 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริ ญกรุ ง แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+662-630-7500 หรื อ +662-714-8842-3 หรื อ 0-2185-0342
+662-630-7506 หรื อ +662-185-0225

นายฐานันดร์ เจริ ญฤทธิ์ / นายอานาจ จาปาสาร
สานักกฎหมายกฤตธรรม เลขที่ 9 ซอยอินทามระ 7 ถนนสุทธิ
สารวิ นิ จ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ ง เทพมหานคร
10400
+662-279-3141
+662-616-6384

นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150
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โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:

+662-152-7301-4 ต่อ 212
+662-152-7305
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ส่ วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 195,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยเก้ าสิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์) โดยคิดเป็ นทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว
เท่ากับ 142,206,512.50 บาท (หนึ่งร้ อยสี่สิบสองล้ านสองแสนหกพันห้ าร้ อยสิบสองบาทห้ าสิบสตางค์ ) แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
1.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
2,379 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559
ชื่อ – สกุล

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์

ร้ อยละของทุน
ชำระแล้ ว

358,155,200

62.9639%

1.1 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
1.2 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
1.3 นายชาลี สุขสวัสดิ์
1.4 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
1.5 นางสาวทิ พวรรณ สุขสวัสดิ์
1.6 นายธารงค์ สุขสวัสดิ์
1.7 นางสุภคั สุขสวัสดิ์
1.8 นายสิ ทธิ โชค ชิ นนุรตั น์
1.9 ด.ช.วรรธนะ สุขสวัสดิ์
1.10 ด.ญ.วริ ศรา สุขสวัสดิ์
1.11 ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์
1.12 ด.ช.พีรวุฒิ สุขสวัสดิ์
1.13 ด.ช.นพรุจ สุขสวัสดิ์

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

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

2. กองทุนเปิ ดโซลำริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2

12,243,100

2.1523%

3. กลุ่มครอบครัวปั ทมสัตยำสนธิ

14,125,300

2.4832%
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ข้ อมูลกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559
ชื่อ – สกุล

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

ร้ อยละของทุน
ชำระแล้ ว

3.1 นางสาวพิ ชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ
3.2 นายขันทอง อุดมมหันติ สขุ
3.3 นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ
3.4 นายพิ ศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ
3.5 นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ

7,614,000
2,700,000
1,570,000
1,500,000

1.3385%
0.4747%
0.2637%
0.2760%

741,300

0.1303%

4. กลุ่มครอบครัววิริยำทรพันธุ์

9,520,800

1.6738%

4.1 นางวาสนา วิ ริยาทรพันธุ์

7,960,700

1.3995%

4.2 นายวิ ทยา วิ ริยาทรพันธุ์

1,560,100

0.2743%

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

7,561,500

1.3293%

6. กลุ่มครอบครัวฟูเกษม

6,898,100

1.2127%

6.1 นายฐิ ติกรณ์ ฟูเกษม

6,517,100

1.1457%

381,000

0.0670%

7. นำงสำวจินตนำ แซ่ ห่ำน

4,886,000

0.8590%

8. นำงสำวชนิตำ กังวำนธนกุล

4,114,000

0.7232%

9. กลุ่มครอบครัวรัตนพิศำลกุล

3,730,300

0.6558%

9.1 นางวันทนีย์ รัตนพิศาลกุล

3,195,800

0.5618%

9.2 นายรณกร รัตนพิ ศาลกุล

522,900

0.0919%

11,600

0.0020%

10. นำยคนึงนิจ จินดำ

3,727,000

0.6552%

11. กลุ่มครอบครัวฉันท์ เรืองวณิชย์

3,574,600

0.6284%

11.1 นางมัยยารัตน์ ฉันท์เรื องวณิ ชย์

2,461,498

0.4327%

11.2 นายสาธร ฉันท์เรื องวณิ ชย์

1,005,937

0.1768%

11.3 นายชยาธร ฉันท์เรื องวณิ ชย์

107,165

0.0188%

12. ผู้ถอื หุ้นรำยย่ อยอื่น ๆ (2,346 รำย)

140,290,150

24.6631%

รวมจำนวนหุ้นทัง้ สิน้

568,826,050

100.0000%

6.2 นายสว่าง ฟูเกษม

9.3 นางสาวพิ มพ์นิภา รัตนพิ ศาลกุล

ผู้ถือหุ้นต่ ำงด้ ำว : ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าว 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 294,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.05 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
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หมำยเหตุ : บริ ษัทมีข้อจากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 11 ว่า “หุ้นของ
บริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุคนต่างด้ าวถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 49 ของ
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว”

1.3 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของงบ
การเงินบริ ษัทและเงินสารองตามกฎหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลีย่ นแปลง โดยขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัย ที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อยู่ในอานาจ
ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล จะต้ องถูกนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้ นเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป

2. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
5. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
6. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็ นเลขานุการบริ ษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ นาย
อารักษ์ สุขสวัสดิ์ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการสองคนลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ
: ไม่มี
ในคณะกรรมการบริ ษัท มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ เป็ นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญใน
ด้ านสาขาวิชาทรัพยากรป่ าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับธุรกิจด้ านการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ของบริ ษัท
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สาหรับกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ จะมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท
คำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท
(ที่มคี วำมเข้ มกว่ ำข้ อกำหนดขัน้ ต่ำของสำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์ )










ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่ นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลัก ษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
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ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของประธำนกรรมกำร
1. ดาเนินการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จดั การ
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. มีหน้ าที่กากับดูแลการใช้ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ ายจัดการ รวมทังให้
้ คาแนะนาและ
สนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานประจาของบริ ษัท
5. ดูแ ล ติ ด ตาม การบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ให้ บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์หรื อกฎบัตรที่กาหนดไว้
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทังสอง
้
ฝ่ ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษัท
1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มาตรฐาน
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท
3. พิจารณาอนุมตั ิผงั อานาจอนุมตั ิ
4. กากับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ
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5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
6. รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท ารายงานทางการเงิ น ให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร และกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ทัง้ นี ้ ก าหนดให้ ก รรมการหรื อ บุค คลอื่ น ใดซึ่ ง มี ห รื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ในส่ว นได้ เ สีย หรื อ ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนันในกรณี
้
ตอ่ ไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
 การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
 การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 8 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน หนึง่ ในกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้คณะกรรมการจะเป็ นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านบัญชี การเงิน
การปกครอง การผลิต การตลาด เป็ นต้ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมราไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมำย เหตุ : กรรมกำรต รวจ สอบ ที่ มี ค วำมรู้ แ ละประสบ กำรณ์ ใ นกำรสอบ ทำนควำมน่ ำเ ชื่ อถื อ ของงบ
กำรเงิ น คื อ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย ำนุ รั กษ์

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอกด้ วย
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บจากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ต ามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. มีอ านาจสัง่ การ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ ดาเนิ นกิ จการของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับ สภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายหรื อแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ ทางธุรกิ จที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิหรื อกาหนดไว้ แล้ ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4. กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ ว
6. มีอานาจดาเนินการซื ้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ หรื อจัดการโดย
ประการอื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
7. มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อทรัพย์สิน หรื อการชาระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท
ตามสัญญา และ/หรื อ ตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการซื ้อ การจัดจ้ าง การ
เช่า การเช่าซื ้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรื อสถาบันการเงิ นอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
10. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น การสนับ สนุ น การด าเนิ น การข้ างต้ น หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละคราวไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่คณะกรรมการการบริ ษัทกาหนดการประเมินผลความเสี่ยง
แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงขึ ้นใน
องค์กร
2. ให้ คาแนะนาและให้ การสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท ในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสีย่ ง ระดับความ
เสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
3. กลัน่ กรองและสอบทานรายงานการบริ หารความเสีย่ ง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสีย่ งได้ รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะจัดให้ มีการประชุมกันอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และให้ รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททราบ
คณะกรรมกำรสรรหำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหากรรมการผู้จดั การ โดยให้ มกี าร
กาหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ/
2. จัดทาแผนพัฒนาการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้ แก่
คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัท
3. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรี ยมพร้ อมบุคคลที่มี
ศักยภาพให้ สามารถสืบทอดตาแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
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3. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้เ สนอนโยบายค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ ทังนี
้ ้เพื่อให้ รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสม โดยดาเนินการ ดังนี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั
1.2 พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัทเพื่อเปรี ยบเทียบถึง
ความเหมาะสม
1.3 กาหนดหลักเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ มีความเป็ นธรรมและเป็ นการ
ตอบแทนบุคคลที่ชว่ ยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสาเร็ จ
1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
ของแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
1.5 พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรื อข้ อแนะนาที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินผลกรรมการผู้จดั การและนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จดั การ และผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด (รักษาการ)
2. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
รองกรรมการผู้จดั การ
3. นางสุภคั
สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (ส่วนสาขา)
4. นายสิทธิโชค
ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (สานักงานใหญ่)
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
6. นายราชา
พจน์อริ ยะ
ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน สานักงานใหญ่
7. นายอรรถพล
ธนาพล
ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน สาขา 1
หมำยเหตุ : รำยละเอียดของกรรมกำรและผู้บริ หำรทุกท่ ำนปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ ำยของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล (56-1)

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร
1. เป็ นผู้บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท รวมถึงอาจมอบอานาจให้ ผ้ บู ริ หาร
หรื อบุคคลอื่นใด ดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษัท
2. เป็ นผู้กาหนดและกากับดูแลการดาเนินการโดยรวมในทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารกาหนด
3. ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย
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4. มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อ เช่า หรื อลงทุนตามแผนงานที่ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อมีอานาจในการอนุมตั ิ
หรื อยกเลิกการซื ้อ การจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ การขายทรัพย์สนิ การลงทุน และการชาระราคาหรื อค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนด
5. มีอานาจในการอนุมัติก ารซื อ้ ทรั พย์ สิน หรื อ การชาระราคาหรื อค่า ใช้ จ่ายต่าง ๆ อัน สืบเนื่อ งมาจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษัท ตามสัญญา และ/หรื อ ข้ อตกลงกับคู่ค้ า โดยมีร ายละเอียดตามผังอานาจอนุมัติ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
6. เป็ นผู้พิจารณาเรื่ อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ คณะกรรมการบริ หารตามลาดับของความสาคัญ
7. มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย ปลดออก ให้ ออก เลิกจ้ าง กาหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ เงินรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท ในตาแหน่งต่ากว่าผู้จดั การฝ่ ายลงไป
8. มีอานาจดาเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวก
ในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท เป็ นสาคัญ
9. ขออนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท
10. มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ระเบียบวินยั ภายในองค์กร
11. นาเสนอแนวทางการบริ หารให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หารได้ พิจารณา
12. สรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หาร
13. กากับดูแลและบริ หารงานในส่วนงานการบริ หารการขายและการตลาดทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ กรรมการผู้จดั การ
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และจะไม่รวมถึงอานาจ และ/
หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่
นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึ่งการ
อนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทาได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราว ๆ ไป
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กำรกำหนดอำนำจอนุมัตวิ งเงิน
รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร

ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร

เรื่อง

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

1. อนุมตั กิ ารจัดหาสินทรัพย์ถาวร
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
2. อ นุ มั ติ ก า ร ข า ย สิ น ท รั พ ย์
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
3. อนุ มั ติ ก ารซื อ้ เพื่ อ การซ่ อ ม
บารุ ง
4. อนุมตั ิการซื ้ออุปกรณ์และวัสดุ
สานักงาน
5. อนุมตั กิ ารขายสินทรัพย์ยกเว้ น
อสังหาริ มทรัพย์
6. อนุ มั ติ ก ารขอรั บ / ให้ การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

ไม่เกิน 60,000,000 บาท

ไม่เกิน 30,000,000 บาท

-

-

ไม่เกิน 40,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

-

-

ไม่เกิน 30,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท

เกิน 20,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

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

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

-

-

ไม่เกิน 100,000,000 บาท

-

-

-

หมายเหตุ : กรณีเกินอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริหาร จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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แผนภำพโครงสร้ ำงภำยในบริษัท (Organization Chart)
เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผูต้ รวจสอบภายใน

กรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
(สานักงานใหญ่)

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ (ส่วนสาขา)
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
โรงงานสานักงานใหญ่

ผูจ้ ดั การโรงงาน
ไม้บอร์ด

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
โรงงาน สาขา 1

ผูจ้ ดั การโรงงาน
ไม้ยาง

ผูจ้ ดั การโรงงาน
กระดาษ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบุคคล

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

ส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนงาน
คลังสินค้า/สโตร์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย
และการตลาด

ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซือ้

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขายและตลาด
ต่างประเทศ
ส่วนงานจัดส่ง/
ส่งออก

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขายและตลาด
ในประเทศ

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขายและตลาด
ฝ่ ายกระดาษ

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

2.2 เลขำนุกำรบริษัท
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้ คาแนะนาเบือ้ งต้ นแก่กรรมการเพื่อรั บทราบถึงข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัท และ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบและข้ อกาหนดของ สานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็ นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
7. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้ แก่
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร
- รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
- รายงานประจาปี
- แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
8. การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การ
บริ ษั ท คนใหม่ ภายใน 90 วัน นับ แต่วัน ที่ เ ลขานุก ารบริ ษั ท คนเดิ ม พ้ น จากต าแหน่ง หรื อไม่อ าจปฏิ บัติ ห น้ า ที่ และให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หน้ าที่ 2.0 - 14

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
28,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
23,000 บาทต่อเดือน
 กรรมการตรวจสอบ
18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี ้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จานวน 7,000 บาทต่อ
ท่านต่อครัง้ ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรื อโบนัส : พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท
หมายเหตุ :

เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการ
ควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม โบนัส ที่ได้ ระบุไว้
ข้ างต้ น และตามอานาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี
จะต้ องนาเสนอเป็ นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียด
และความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

จานวนครัง้ ของการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (ปี 2558 – 2559) มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท
ปี 2558

ปี 2559

รำยชื่อคณะกรรมกำร

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
4.นายชูพงษ์ ธนเศรษฐกร
5. นายชาลี สุขสวัสดิ์
6. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
7. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

8
8
8
8
8
8

8
8
7
8
8
8

9
9
9
5
9
8
9

9
9
9
5
9
8
9
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ปี 2558
รำยชื่อคณะกรรมกำร

ปี 2559

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

8
8

8
8

8
9

9
9

8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
9. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

หมำยเหตุ : นำยชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้ รับกำรแต่ งตัง้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรอิสระ ตำมมติของที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2559 ต่ อมำลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
และกรรมกำรอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปี 2558
รำยชื่อคณะกรรมกำร

ปี 2559

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

4
4
4

4
4
3

4
4
4

4
4
4

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ปี 2558
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
3. นายชาลี สุขสวัสดิ์
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ปี 2559

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

จำนวนครัง้
กำรประชุม

จำนวนครัง้ ที่
เข้ ำประชุม

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
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คณะกรรมกำรสรรหำ
ปี 2558
จำนวนครัง้
จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม
เข้ ำประชุม
1
1
1
1
1
1

รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ปี 2559
จำนวนครัง้
จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม
เข้ ำประชุม
1
1
1
1
1
1

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ปี 2558
จำนวนครัง้
จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม
เข้ ำประชุม
1
1
1
1
1
1

รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ปี 2559
จำนวนครัง้
จำนวนครัง้ ที่
กำรประชุม
เข้ ำประชุม
1
1
1
1
1
1

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สาหรับปี 2558 และ ปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงตำแหน่ งที่ดำรงอยู่ในคณะกรรมกำรชุดย่ อยทุกคณะ
ปี 2558
รำยชื่อคณะกรรมกำร

เงินเดือน

ค่ ำเบีย้
ประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

480,000

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ปี 2559
เงินเดือน

ค่ ำเบีย้
ประชุม

665,000

552,000

120,000

620,000

70,000

60,000

-

-

5. นายชาลี สุขสวัสดิ์

180,000

6. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

โบนัส

รวม

โบนัส

รวม

65,000

120,000

98,000

120,000

770,000

420,000

80,000

492,000

119,000

120,000

731,000

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

360,000

490,000

430,000

112,000

60,000

604,000

4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

-

-

135,000

35,000

-

170,000

65,000

60,000

305,000

216,000

91,000

60,000

367,000

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

63,000

60,000

339,000

7. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

70,000

60,000

346,000

8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

180,000

65,000

60,000

305,000

216,000

84,000

60,000

360,000

9. น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

70,000

60,000

346,000

2,160,000

480,000

600,000

3,240,000

2,691,000

742,000

600,000

4,033,000

รวม
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปี 2558
รำยชื่อคณะกรรมกำร

ปี 2559

เงินเดือน

ค่ ำเบีย้
ประชุม

โบนัส

รวม

เงินเดือน

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

180,000

20,000

ไม่มี

200,000

276,000

2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

120,000

20,000

ไม่มี

140,000

3. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ

120,000

15,000

ไม่มี

รวม

420,000

55,000

ไม่ มี

โบนัส

รวม

28,000

ไม่มี

304,000

216,000

28,000

ไม่มี

244,000

135,000

216,000

28,000

ไม่มี

244,000

475,000

708,000

84,000

ไม่ มี

792,000

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
3. นายชาลี สุขสวัสดิ์
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม

ปี 2558

ปี 2559

ค่ ำเบีย้ ประชุม
10,000
10,000
10,000
10,000

ค่ ำเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
14,000

40,000

56,000

คณะกรรมกำรสรรหำ
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม

ปี 2558
ค่ ำเบีย้ ประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000
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ค่ ำเบีย้
ประชุม

ปี 2559
ค่ ำเบีย้ ประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000
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คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
ปี 2558
ค่ ำเบีย้ ประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

รำยชื่อคณะกรรมกำร
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม

ปี 2559
ค่ ำเบีย้ ประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
รอบบัญชีปี 2558
จำนวน
จำนวนเงิน
(คน)
(บำท)
7
10,824,000
476,000
7
342,720

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ
รวม

7

11,642,720

รอบบัญชีปี 2559
จำนวน
จำนวนเงิน
(คน)
(บำท)
7
9,990,760
773,730
7
332,283
7

11,096,773

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการให้ สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หาร
บริ ษัท ในส่วนที่นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบี ้ยประชุม สวัสดิการ ค่าบาเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการกาหนด
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารบริ ษัทไว้ อยู่ก่อนแล้ ว หากในภายหลังจะมีการให้ สวัสดิการพิเศษ
เพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้ องนาเข้ าเป็ นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ ายสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็ นกรณีของการให้ สวัสดิการพิเศษ
เพิ่มเติมในรู ปของรถประจาตาแหน่ง ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ของบริ ษัท ได้ แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงานขับรถ
ประจาตาแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้ วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล
และให้ ความคิดเห็น รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวต่อไป
 ค่ ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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2.3 บุคลำกร
 จำนวนพนักงำน (ไม่ รวมผู้บริหำร)
ในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2558 – 2559) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจานวนพนักงาน ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูล
พนักงำนประจำ
1. ฝ่ ายบริ หาร
2. ฝ่ ายการตลาด
3. ฝ่ ายโรงงาน/ผลิต
4. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. ฝ่ ายจัดซื ้อ
6. ฝ่ ายบุคคล/ธุรการ
7. ส่วนงานสโตร์ /คลังสินค้ า
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก
9. ส่วนงานเทคโนโลยี
พนักสารสนเทศ
งำนรำยวัน
รวม

ปี 2558
จำนวน (คน)
212
11
50
63
21
12
32
8
11
4
849
1,061

ปี 2559
จำนวน (คน)
253
11
102
55
20
13
26
17
5
4
960
1,213

หมำยเหตุ : พนักงำนรำยวัน ประมำณร้ อยละ 79.14 เป็ นพนักงำนในฝ่ ำยโรงงำน/ผลิต และมี
ปริมำณแรงงำนต่ ำงด้ ำวคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 65.95 ของพนักงำนรำยวัน

 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน ลูกจ้ ำงบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่ วย : บำท
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาในรูปเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างในรูปค่าจ้ าง
ค่าอบรมสัมมนา
รวม

ปี 2558
67,526,241

ปี 2559
70,399,617

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

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

หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2555 มีมติให้ จัดตัง้ กองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ ซึ่งบริษัทดำเนินกำรจัดตัง้ แล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555

บริ ษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ าง โดยจะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผล
การดาเนินงานในแต่ละปี เป็ นสาคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละ
ปี และจะพิจารณาการปรั บเพิ่มขึน้ เป็ นรายบุคคลตามระดับความมีอุตสาหะ ตัง้ ใจ ทุ่ม เท และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นลาดับต่อมา
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 ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี  นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จัดให้ มีสวัสดิการให้ กบั บุคลากร เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญคือ
 การให้ พนัก งานเป็ นผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
นาเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ ้น
 สร้ างบรรยากาศในการทางานให้ ทุก คนมี ส่ว นร่ ว มในความสาเร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทังจากผลส
้
าเร็ จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทางาน
โดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
 ส่งเสริ มให้ พนักงานสร้ างความรู้ จากการปฏิบตั ิงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้ องกับการทางานจริ งที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
 ส่งเสริ มให้ มีการเดิน ทางเพื่อเข้ าร่ ว มงานแสดงสินค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลิต ด้ านการพัฒนาสินค้ า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู้ ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นามาปรับใช้ ในกระบวนการทางานของบริ ษัทให้ มี
ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ เกิ ดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย เพื่อสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน และสร้ างการรับรู้ และความเป็ นที่ต้องการของ
ผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ส่ง เสริ ม การพัฒ นาและกระตุ้น เพื่อ ให้ บุค ลากรภายในองค์ ก รมีท ัศ นคติต่อ การทางาน ที่จ ะต้ อ ง
สร้ างการพัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ าในการทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้ องดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้ องสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ าให้ เติ บ โตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทจะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ สดั ส่วนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3. กำรกำกับดูแลกิจกำร
3.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2555 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ิ
นโยบายกากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรก รวมถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว
โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มี
ความโปร่ งใสในการดาเนินงานของบริ ษัทในทุกระดับชัน้ ทังในส่
้ วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริ หาร ตลอดจน
คณะกรรมการ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มศัก ยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริ มสร้ างการเติบโตที่
ยัง่ ยืนอันจะนามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น ลูกค้ า และสาธารณชนทั่วไป โดยนับจากวันที่ได้ มีการอนุมัติ
นโยบายและหลัก การกากั บ ดู แ ลกิ จ การในครั ง้ แรกแล้ วก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดที่ สาคั ญ
เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งสาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็ น 5 หมวด
ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้ นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ
พื ้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ
บริ คณห์ สนธิ และการลดทุนหรื อ เพิ่ มทุน เป็ นต้ น ซึ่ง นอกเหนือ จากสิทธิ พืน้ ฐานดังกล่า วแล้ ว บริ ษั ทก าหนดให้ มีก าร
ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14
วัน โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้ อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้ วน
รวมถึงแจ้ งกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุมและออกเสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
3) บริ ษัทจะไม่มีการริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัท ที่บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยไว้
ตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผู้
ถื อหุ้นทราบล่วงหน้ า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้ อมูลสาคัญเพิ่มเติม ในที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นอย่า ง
กะทันหัน เป็ นต้ น
4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความ
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คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้ า ต ามแนวทาง
ปฏิบัติข องตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย นอกจากนี ย้ ังเปิ ด โอกาสให้ สามารถเสนอชื่ อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
6) กรรมการทุกคนจะเข้ าร่ วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
7) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
รายชื่อกรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้ อมคาถาม
คาตอบ และจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถื อหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัด การของบริ ษัทจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้น เป็ นไปอย่า งเหมาะสม โดยได้ กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันควร รวมถึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระอย่าง
น้ อย 1 ท่าน หรื อผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อยะ 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทและตามลาดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริ ษัทจะจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจนและเพียงพอ รวมทั ้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุม่
ใดกลุม่ หนึ่ง โดยการให้ สารสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสีย
เกี่ยวกับเรื่ องใด กรรมการหรื อผู้บริ หารผู้นั ้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติ
การเข้ าทารายงานในธุรกรรมนัน้ ๆ
บริ ษัท ได้ กาหนดมาตรการป้องกัน กรณี ที่ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูก จ้ างใช้ ข้อ มูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ แจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ
คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนนัน้ บริ ษัทได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารมีการใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่
กาหนดไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทสาหรับตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท
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ผู้บริ หาร รายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องในการกระทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ด้ วยความรอบคอบ และจะต้ อ งปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ กาหนดของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ให้ ถกู ต้ อง
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน
เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เป็ นต้ น โดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มตี ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้บริ ษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะต่อต้ านการ
ทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ การไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยบริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มี โดย
บริ ษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ เสียตามบทบาทและหน้ าที่ที่มีในการสร้ าง
เสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้ กบั
กิจการ และสร้ างผลประโยชน์ ที่เป็ นธรรมให้ แก่ทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถ
ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ร้ องเรี ยนเรื่ องที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายต่ อบริ ษัท ความถูกต้ องของรายงานทางการเงินหรื อ
เรื่ องที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม โดยสามารถให้ ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยผ่านทางกรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
บริ ษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้ มีส่วนได้ เสียในการสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี ้
 ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นการพัฒนา
ศัก ยภาพและความรู้ ความสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การให้ ความส าคั ญ กั บ การดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ น
สาคัญ
 การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่ วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทังสองฝ่
้
าย
 การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลงที่มีกบั สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด
 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าทังด้
้ านคุณภาพสินค้ า และการให้ บริ การที่ดี
และได้ มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้ า และการให้ ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและ
เท่าเทียม ภายใต้ นโยบายการกาหนดราคาที่มี
 การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
 ให้ ค วามสาคัญและรั บผิ ดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคี ยงเกี่ ย วกับสภาพแวดล้ อม รวมถึ งสนับ สนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
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หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่ งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด ซึง่ ข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทจะดูแลให้ คุณภาพของรายงานทางการเงิ น มีความถูกต้ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่ รับรอง
โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ที่เป็ นอิสระและได้ รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การจัดให้ มีสานักงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อดูแลให้ มีการปฏิบตั ิงานตาม
ระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบได้ (Check and Balance) เป็ นไปตามโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบในการทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม สื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
- การเปิ ดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สาคัญให้ แก่นกั ลงทุนทราบ
- ชี ้แจงกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวสารต่าง ๆ
- การดาเนินการเมื่อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
- การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินกิจการแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่อ งทางการติด ต่อ กับ หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ได้ แ ก่ การตอบคาถามทางโทรศัพ ท์ 02 -1527301-4 ต่อ 212 (หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ) อีเ มล์ ผ่า นทาง ir@eastcoast.co.th และผ่า นทางเว็บ ไซต์ ข อง
บริ ษัท www.ecf-furniture.com หรื อ www.elegathai.com
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้ แก่
 เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของการ
ประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
 เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงรู ปแบบและลักษณะของ
ค่าตอบแทน
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
 นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิง่ แวดล้ อม
 จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)’
 โครงสร้ างการถือหุ้น
 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
 วิสยั ทัศน์ / ภารกิจ
 รายงานประจาปี
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 งบการเงิน
 ข่าวสารที่เผยแพร่ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อ มูลต่าง ๆ ข้ า งต้ น นอกจากจะเปิ ด เผยสู่สาธารณะผ่า นช่ อ งทางตามที่ สานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทนอกจากนี ้
บริ ษัทจะจัดให้ มีการประเมินประสิทธิ ภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นประจา เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งให้ มี ความ
ทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้ อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยั ง จั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารข้ อมู ล ผ่ า นการพบปะกั บ นั ก วิ เ คราะห์ เ ป็ นประจา โดย
ในปี 2559 บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารพบปะในลั ก ษณะการเปิ ดเผยข้ อมู ล ของบริ ษั ท กั บ นั ก วิ เ คราะห์ เป็ น
จานวน 2 ครั ง้ ในรอบปี
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่ง
สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวทางนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม
และมีหน้ าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายบริ ษัท รวมถึงกากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
รวมถึ ง ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของกิ จ การเที ย บกับ แผนงานที่ ว างไว้ ซึ่ง บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการจ านวน 8 ท่ า น
ประกอบด้ วยกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 4 ท่าน และกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน และจาก 3
ท่าน ใน 4 ท่าน ที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทได้ กาหนดนิยมกรรมการอิสระในระดับที่
เข้ มกว่าหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
จึงถือเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารอย่างเหมาะสม โดย
คณะกรรมการแต่ละคนจะต้ องดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกินกว่า 5 แห่ง นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้
กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ที่ผา่ นมาในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยังไม่มีครัง้ ไหนที่มีจานวนกรรมการต่ากว่า 2
ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม และนับตังแต่
้ ปี 2558 นี ้ จึงได้ กาหนดเป็ น
นโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ว่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการจะต้ องมีจานวน
อยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้ รับมอบหมาย โดย
คุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามขอบข่าย และอานาจหน้ าที่ของเลขานุการ
บริ ษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท นอกจากนี ้ทางบริ ษัทยังส่งอบรมและ
พัฒนาเพื่อให้ เกิดความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
เพื่อกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
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กรรมการแต่ละคน โดยอยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กบั บริ ษัทได้
รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี ้ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ที่จะใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษั ท จะมี ก ารกาหนดตารางการประชุม ล่ว งหน้ า ทุก ปี โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ ง
ได้ รับเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมเป็ นเวลาล่วงหน้ าก่อนวันนัดหมายจัดการประชุมไม่น้อยกว่า
5 วันทาการ และในการประชุมกรรมการทุกท่านมีความเป็ นอิสระในการร่ วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริ ษั ท
ผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมใด ๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสว่ นได้ เสีย โดยได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทต้ อง
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในทุกครัง้ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ น โดยในการประชุมจะพิจารณาถึงวาระการประชุม
ที่จะพิจารณาว่า มีความจาเป็ นที่จะต้ องเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ รับทราบข้ อมูลที่จะใช้ ประกอบการพิจารณาในวาระนัน้ ๆ ด้ วยความครบถ้ วน และเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะจัดประชุมระหว่างกั นเอง
ตามความจาเป็ น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย โดยควรจะพิจารณาแจ้ งผลการประชุมให้ กรรมการผู้จดั การรับทราบด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จาก
กรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารท่านอื่นที่ ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่กาหนด และในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้ รับอนุญาตจาก
สานักงาน กลต. หรื อผู้มีความเห็นอิสระในสายงานอื่น ๆ มาร่วมให้ ความเห็น โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ด้ วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล
และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีห น้ า ที่ร ายงานการถื อ ครอง หลัก ทรั พ ย์ และการเปลี่ยนแปลง
การถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ต่อ สานัก งาน กลต. และจะต้ อ งส่ง สาเนาเอกสารการรายงานดัง กล่า วให้ ก ับ
เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราวต่อไปเพื่อ
รับทราบการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้น นอกจากนี ย้ ัง จะต้ อ งมี ก ารรายงานการมี ส่ว นได้ เ สีย ของตนเองและบุค คลที่มี
ความเกี่ยวข้ องสาหรับกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับได้ แจ้ งถึงแนวทางปฏิบตั ิไว้
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลและดาเนินการให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ
ตามอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก
ข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัท
ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกั บขนาด
ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิ ใกล้ เคียงกับของบริ ษัท ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยอ้ างอิง จากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนปี 2558 ซึ่ง
จัดทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ มีการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
ในคราวเดียวกัน
ด้ วย โดยต่อไปคณะกรรมการสรรหา จะเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในการพิจารณา
กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการผู้จดั การ โดยเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับ
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เป้าหมายของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ ประกอบการพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การต่อไป
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัท และพร้ อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุ งตัวเองให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท
ทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถื อ ปฏิ บ ั ติ เ ป็ นหน้ าที่ ที่ จ ะต้ อง
เข้ าประชุม คณะกรรมการทุกครั ง้ ยกเว้ น กรณี ที่ มีเ หตุผลจ าเป็ น ในกรณี ข องกรรมการเข้ า ใหม่ บริ ษั ท จะจัดให้ มีก าร
ปฐมนิเทศและให้ ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแก่กรรมการเข้ าใหม่ ทังนี
้ ้เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ
และการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทและเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการของบริ ษั ท ยั ง ให้ ความสาคั ญ กั บ การเปิ ดเผยข้ อมู ล ที่ เ พี ย งพอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ผู้ ลงทุ น และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึง
รายงานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้ น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษัท
3.2 คณะกรรมกำรชุดย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทรวม 5 คณะ
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.3 กำรสรรหำและแต่ งตัง้ กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จาก
คณะกรรมการบริ ษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่เกี่ ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท
 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
 ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพัน ธ์ ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ า ที่กระทาเป็ นปกติเพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ใ นการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่า ว ให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่เ กิ ดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อ นวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
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หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
และ
 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
 มีค วามรู้ และประสบการณ์ เ พี ยงพอที่ จะสามารถทาหน้ าที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
1. บริ ษั ท ไม่ มี ค ณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บ ริ ห ารโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการของบริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาคัดเลือก โดยใช้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริ ษัท
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2.

3.

4.

5.

1.3 สาหรับกรณีที่เป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานในช่วงที่เคยดารงตาแหน่ง และพิจารณาถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารง
ตาแหน่ง ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปั ญหาด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.4 การแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ จะพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้ รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน กลต. กาหนด และหลักเกณฑ์ของบริ ษัทเอง
1.5 พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระ จะต้ องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความ
จาเป็ น หากจะแต่งตังให้
้ กรรมการอิสระท่านนันด
้ ารงตาแหน่งต่อไป
เมื่อได้ รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ ว จึงจะนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตังต่
้ อไป
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม ถ้ าจานวน
กรรมการที่ จะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ นส่วนไม่ ได้ ก็ ให้ ออกโดยจ านวนที่ ใกล้ ที่ สุดกับส่วนหนึ่ งในสามของ
คณะกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั ฉลากกัน
ว่าผู้ใดจะต้ องออกจากการเป็ นกรรมการ ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ น
ผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตามข้
ั้
อ 3.1 เลือกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลง
มา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธาน
ในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการมีมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
มหาชนเข้ าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้ อ ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ใ น
ตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

อย่างไรก็ตาม นับตังแต่
้ ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุดจะเป็ นหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสรรหา ซึง่ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผา่ นมา ซึง่ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ ามาดาเนินการด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.

พิจารณาโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ
จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร
กรรมการของบริ ษัททุกท่าน มีคณ
ุ สมบัติตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยกรรมการบริษัททัง้ 8 ท่าน ได้ ผา่ นการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึง่
เป็ นหลักสูตรที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดเป็ น
นโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริ ษัทว่า
ทางหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทจะส่งข้ อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็ น
ประจาและต่อเนื่อง ซึง่ ทางกรรมการบริ ษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและเข้ าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
น่าสนใจเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ให้ กบั ตนเองได้
โดยเมื่อช่วงปี ที่ผา่ นมามีกรรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท ที่ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และใช้ ประโยชน์เพื่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้
1. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตร ต่อไปนี ้
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น
ที่ 6
 วุฒิบตั ร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สาหรับผู้บริ หารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4
2. นำงสำวพชนัน สิงห์ ภ่ ู ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตร ต่อไปนี ้
 หลักสูตร รู้ลกึ รู้จริ ง ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตร การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีขนสู
ั ้ ง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตร ประเด็นรายได้ -รายจ่ายของกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องตามมาตรฐานการบัญชี หอการค้ า
จังหวัดจันทบุรี
3. นำยรำชำ พจน์ อริยะ ผู้อำนวยกำรโรงงำน ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตร ต่อไปนี ้

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management for QMS
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Interpretation ISO 9001:2015 Requirement Training course
แผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan)
คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในกรณีที่ผ้ บู ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานในหน้ าที่ต่าง ๆ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
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ประสบการณ์ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานแทนตาแหน่งที่ว่างลงได้ อย่างต่อเนื่อง หรื อเพื่อการก้ าวสู่ตาแหน่งที่ สงู ขึ ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. จัดให้ ผ้ ูบริ หารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ ทางานร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาท
รับผิดชอบ การได้ เข้ าร่วมรับฟั งการประชุมในระดับที่เป็ นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริ หารระดับสูง
2. จัดเตรี ยมให้ มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้ มีความสามารถบริ หารงานด้ านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ ้น
กว่าเดิมเพื่อเตรี ยมรองรับในระดับตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
3. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองที่มีศกั ยภาพเป็ นผู้สบื ทอดตาแหน่งงาน
4. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองมีโอกาสได้ เข้ ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผู้นาองค์กร การสร้ าง
จิตสานึกในระดับความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริ หารงานบุคลากรในสาย
งานที่ตวั เองเป็ นผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาให้ ผ้ บู ริ หารงานระดับรองมีโอกาสได้ นาเสนอแผนงานและผลการปฏิบตั ิงานต่อผู้บริ หารระดับสูง
3.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดาเนินงานของบริ ษัทย่อยซึง่ ขณะนี ้มีทงหมด
ั้
2 บริ ษัท คือ บริ ษัท วีวี เดคคอร์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 99.50 และบริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ บริษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง
คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด โดยบริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทเข้ าร่วมเป็ น
กรรมการ และผู้บริ หารในตาแหน่งกรรมการผู้จดั การในบริษัทย่อย โดยขอบเขตอานาจหน้ าทีใ่ นฐานะกรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทย่อยจะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท โดยตัวแทนของ
บริ ษัทที่เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย จะมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อาทิ ด้ านการ
บริ หารงาน การลงทุน เป็ นต้ น
3.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
ตามการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติ
กาหนดระเบียบข้ อบังคับในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
ดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
1) ต้ องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัท
2) ต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม
3) ต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
บริ ษั ท และ/หรื อ เข้ า ท านิ ติ ก รรมอื่ นใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อ ข้ อ มูลภายในของบริ ษัท อัน อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของ
บริ ษัทควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิ นต่อ
สาธารณชน โดยข้ อกาหนดดังกล่าวให้ รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
ลูกจ้ างของบริ ษัทด้ วย หากผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดร้ ายแรง
2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเอง ตลอดจนคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
โดยทางบริษัทได้ ประกาศระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทราบโดยทัว่ กัน
3.6 ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี (Audit Fee)
สาหรับปี 2559 บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้สอบบัญชี ได้ แก่ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2803 แห่งบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อย
ในรอบปี 2559 โดยมีคา่ ธรรมเนียมและการเรี ยกเก็บเงินเป็ นจานวนเงินรวม 1,270,000 บาท (หนึง่ ล้ าน
สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน)
2. ค่าสอบทานข้ อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)
คิดเป็ นจานวนเงิน 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึง่ หมื่นสีพ่ นั บาทถ้ วน)
รวมเป็ น จานวนเงิ น สาหรั บ ค่า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ป ระจาปี 2559 เท่า กับ 1,984,000 บาท (หนึ่ง
ล้ า นเก้ า แสนแปดหมื่ น สี่พัน บาทถ้ ว น)
ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
2803 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งอยู่ในรายชื่ อผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกบั บริ ษัท /
บริ ษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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4. ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม และกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนของธุรกิจ
บริ ษัท มีความมุ่งมั่น ที่จะดาเนินธุ รกิ จภายใต้ การกากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อ เสริ มสร้ างความแข็ง แกร่ งและ
ศักยภาพในการแข่งขัน ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของธุรกิจ โดยคานึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ด้ วยวิสยั ทัศน์ “มุ่งมั่นที่จะเป็ นผู้นำ
ด้ ำนธุ รกิจเฟอร์ นิ เจอร์ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยควำมเป็ นเลิศในกำรบริ หำรและจั ดกำรตำม
มำตรฐำนสำกล สู่ควำมพึงพอใจสูงสุด” ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นรากฐานสาคัญที่จะนาไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
ภายใต้ กรอบการดาเนินงานที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบ นวัตกรรมใหม่ และการกากับดูแล
กิจการ
กรอบกลยุทธ์ หลักในกำรดำเนินธุรกิจ

โดยบริ ษัทได้ วางกลยุทธ์หลักในการดาเนินธุรกิจผ่านกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง และการประเมินผลกระทบ
ต่อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สีย อย่า งรอบด้ า น มุ่ง เน้ น การสร้ างคุณ ภาพ ความสมดุล ทัง้ ในด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสัง คม และด้ า น
สิง่ แวดล้ อม
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กลยุทธ์ ในกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน
1. พัฒนำคนเพื่อสร้ ำงคนเก่ ง ควบคู่ไปกับคนดี และมีควำมรับผิดชอบ
บริ ษัทกาหนดคุณลักษณะพื ้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจาเป็ นต้ องมี พร้ อมกาหนดความสามารถตามตาแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทางานของพนักงาน ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด รวมทังสร้
้ างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและการสร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง ให้ กบั บริ ษัท และสังคม
2. เพิ่มศักยภำพกำรแข่ งขันด้ วยสินค้ ำและบริกำร ที่มีคุณภำพและมีควำมรับผิดชอบ
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ สร้ างมูลค่าอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย สร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ น
ข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม ในทุกกระบวนการ
กระบวนกำรด้ ำนต่ ำง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภำพกำรแข่ งขัน

กำรตลำด

กำรจัดหำ
วัตถุดิบ

กระบวนกำร
(บริหำร/
ผลิต)

กำรจัดส่ ง

กำรใช้ งำน
สินค้ ำ

กำรจัดกำร
ของเสีย

3. กำรสร้ ำงสมดุลระหว่ ำงงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำน (Work Life Balance)
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ถ้ าพนักงานมีความสุขในการทางาน และมีความสุขในชีวิตส่วนตัวควบคู่
กันไป จะทาให้ เกิดสุขภาวะในชีวิต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ เกิดความสาเร็ จ ความมัน่ คง และความก้ าวหน้ าของพนักงาน
องค์กร และสังคมร่วมกัน
4. กำรสร้ ำงควำมไว้ วำงใจจำกผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ให้ ความสาคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
จากกระบวนการ รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กรผ่านเวทีการประชุม และ
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ร่วมกัน พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิ การดาเนินธุรกิจ
การบริ หารจัดการด้ านต่าง ๆ อย่างโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ ผ่านทางรายงานประจาปี เว็บไซด์ และบนเวทีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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กรอบจริยกรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
•ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
•การรักษาความลับ
•การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
•ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

•ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน
•การเตรี ยมความพร้ อมใน
สถานการณ์ฉกุ เฉิน

จริยธรรม
ทำงธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน

อำชีวอนำมัย
และควำม
ปลอดภัย

กำรบริหำร
จัดกำร
สิ่งแวดล้ อม

• อิสรภาพของแรงงาน
• ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
• เวลาทางาน
• ความเท่าเทียม
• การเลิกจ้ าง
• มนุษยธรรม

• การบริ หารจัดการของเสีย
• มลพิษทางน ้า ทางอากาศ

โดยบริ ษัทได้ กาหนดกรอบจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสาหรับกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน
รวมถึงได้ กาหนดนโยบายแนวทางการดาเนินงาน เพื่อสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไว้ ดงั นี ้
1. จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิ จ การ สิทธิ ในการได้ รับและเข้ า ถึงข้ อมูลข่าวสารของบริ ษั ทอย่างครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การจัดสรร
เงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ได้ แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ ตลอดจน
ข้ อมูลที่จะต้ องใช้ ประกอบการตัดสินค้ าอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
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3)
4)

5)

6)

7)

 รายงานสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังสารสนเทศที
้
่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญ ชี และสารสนเทศที่ ร ายงานตามเหตุก ารณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ อง โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของ
บริ ษัท
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน
กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทจะนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ ด้วยความ
รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่วมกิจกรรมบริ ษัท
จดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเหล่านี ้เป็ นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ กับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อสามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้
บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้

ลูกค้ ำ
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิต จาหน่ายสินค้ าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งาน คานึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน และ
การให้ บริ การหลังการขายที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
2) มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้ งานต่อผู้บริ โภค
3) ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นธรรม และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของ
ลูกค้ า รักษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
และหากบริ ษัทตรวจพบการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทาในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัทจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อ
ลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
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6) จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าจะได้ รับการ
เอาใจใส่และดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นให้ กบั ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
ทังทางโทรศั
้
พท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรื อ www.elegathai.com, www.ecffurniture.com หรื อทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถ
ตอบสนองจัดการข้ อร้ องเรี ยนแก้ ไขได้ สาเร็ จร้ อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้ างความพึง
พอใจของลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นจากเดิม
7) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านการตลาดของบริ ษัทจะมีการเข้ าพบและร่ วมประชุมกับลูกค้ า
ทัง้ ในประเทศ และต่า งประเทศตามตารางเวลาที่ ได้ มีก ารวางแผนไว้ เป็ นประจาทุก ปี เพื่ อรั บฟั งปั ญหา
อุปสรรคในการทางานร่ วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรั บปรุ ง และพัฒนาในดีขึน้ กว่าเดิม
นอกจากนี ้ในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อ ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer)
เข้ าเยี่ยมชมผลิตภัณ ฑ์ ที่ทางบริ ษัทได้ พัฒนารู ปแบบสินค้ าขึน้ ใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้ อมกับจัดรายการ
ส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่ วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้ า ตลอดจนรับข้ อเสนอแนะ
และหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาในทางการค้ าระหว่างกันเป็ นประจาทุกปี
คู่ค้ำและเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษัท กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็ นสาคัญ
2) คัดเลือกคูค่ ้ าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่วตั ถุดิบ
และสินค้ าที่ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านจัดซื ้อของบริ ษัทจะมีการ
เข้ าพบและร่ วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนา
ในดีขึ ้นกว่าเดิม
5) การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทังสองฝ่
้
าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อคู่ค้า
เป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรี ยกรั บ หรื อยินยอมที่จะรั บ ทรั พย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
8) บริ ษัทได้ แจ้ งถึงช่องทางการ
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คู่แข่ งขันทำงกำรค้ ำ
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันด้ วยความเป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่ งใส ภายใต้ การค้ า
และการแข่งขันที่เป็ นธรรม รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวให้ ร้าย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
5) ดาเนินกิจการด้ วยความ
เจ้ ำหนี ้
บริ ษัท กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินตามข้ อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
3) บริ หารงานเพื่ อให้ เจ้ าหนีม้ ั่น ใจในฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนินงานของบริ ษัท ซึ่ง แสดงถึ งการมี
ความสามารถที่จะชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ ซงึ่ อัตราส่วนทางการเงินให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการกู้ยืมเงินโดยเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด
4) เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
5) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนี ้หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ได้ ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนี ้จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
6) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และจัดเข้ าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อรับทราบ
นโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนิน งานในปี ต่อไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนินธุรกิจต่อ
เจ้ าหนี ้
พนักงำน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบ โตทางด้ านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิคือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรื อทบทวนความรู้ ใดมีความเหมาะสมและมีการความสนใจที่จะขอ
สมัครเพื่อเข้ ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่ องขึ ้นมาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะ
เป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงาน
ที่จะได้ รับภายหลังการเข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้ วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านันให้
้ มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงได้
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4) ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและ
คุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นสาคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยคือ
พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ที่ปิดหู (ear plug) และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรั บผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหู (ear plug) เป็ นต้ น
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายหรื อหรื อผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
7) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
9) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่พ นักงาน อาทิ การรั กษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันชีวิตให้ กับพนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยในส่วนของการตรวจ
สุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน และระหว่างการทางานเป็ นประจาในแต่ละ
ปี และในส่วนของแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทได้ จัดให้ สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยองเข้ าให้ ข้อมูลและ
ความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้ าว
10) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนและสังคม
3) กาหนดให้ มี ม าตรการป้อ งกันและแก้ ไขผลกระทบที่ จ ะเกิ ดขึน้ ต่อ ชุม ชนและสัง คม อัน เนื่อ งมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
5) ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้ มีความน่าอยู่ หรื อมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
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7) ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
9) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือ ไม้ ยางพารา และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริ หารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
โดยที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทไม่เคยได้ รับข้ อร้ องเรี ยนหรื อมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียงกับ
โรงงานในประเด็นที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมหรื อผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัทแต่อย่างใด
2. การประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
นับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัท ในปี 2542 นโยบายสาคัญที่บริ ษัทยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตังแต่
้ เริ่ มต้ นการ
ดาเนินธุรกิจคือ การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม ซึง่ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการดาเนินงานที่เอาใจใส่ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้
เสียในทุก ๆ ฝ่ าย ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิตามหลักการที่หน่วยงานที่
กากับดูแลได้ กาหนดเอาไว้ นอกจากนี ้ยังได้ ปลูกฝังหลักการนี ้ให้ กบั พนักงานในทุกระดับปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ
และมีความเป็ นธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ พนักงานด้ วยกันเอง การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า ผู้บริ โภค คูแ่ ข่งทางการค้ า คูค่ ้ า ชุมชน และ
สังคม ตระหนักถึงการรักษาความลับ การกาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ไม่ปฏิบตั ิตนอันอาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยสามารถแบ่งแนวปฏิบตั ิ ได้ ดงั นี ้
2.1 การส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าโดยเสรี
บริ ษัท ได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นระบบ ได้ แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึง่
กว่าร้ อยละ 57 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือ ลูกค้ าในประเทศญี่ ปุ่น และ
รองลงมาคือการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่ง
ลูกค้ าแต่ละรายมีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่
กาหนดไว้ โดยบริ ษัทมัน่ ใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้ าต่อลูกค้ าที่มีความเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อ
จาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด สาหรับระบบและขันตอนการจั
้
ดหา จัดซื ้อวัตถุดิบ และสินค้ าที่
จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื ้อจะต้ องดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้ า ตาม
หลักการที่กาหนดไว้ ทุกครัง้ เพื่อให้ ค่คู ้ าได้ มีโอกาสนาเสนอสินค้ าให้ กับทางบริ ษัทได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ รับประโยชน์จากการยึดมัน่ ในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคูค่ ้ าเสมอมา
2.2 นโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริ ษัท มีนโยบายที่ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
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1) ดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ เป็ น
ธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมตั ิเข้ าทารายการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นสาคัญ กรรมการบริ ษัทผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสิทธิ ออกเสียง และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) กรณี ที่จาเป็ นต้ องทารายการเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัท ให้ ทารายการนัน้ เสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไป ด้ วย
อานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และ
ต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดข้ อปฏิบตั ิเอาไว้
3) ต้ องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ได้ แก่ การทาให้ บริ ษัทเสีย
ผลประโยชน์หรื อได้ รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น หรื อเป็ นการแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษัท
4) ห้ ามไม่ให้ กระทาการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
5) ห้ า มมิ ให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร พนักงาน และลูก จ้ า งของบริ ษั ท รวมถึง คู่สมรสและบุตรของบุค คล
ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริ ษัท เช่น กระทาการใด ๆ เพื่อขายสินค้ าและ
บริ การให้ กบั บริ ษัท หากมีการกระทานัน้ ๆ ต้ องทาเอกสารชี ้แจงและเปิ ดเผยข้ อมูลให้ บริ ษัททราบใน
ทุกกรณี
6) กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท ตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกาหนด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สี
ผิว ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ มีความเกี่ ยวข้ องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
พนักงานในทุกระดับจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิ ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน การมีสถานที่ทางานที่
สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ การให้ สิทธิ เสรี ภาพเพื่อสิทธิ ทางการเมือง แต่ทงนี
ั ้ จ้ ะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ น
พนักงาน หรื อนาทรัพย์สนิ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ทางการเมือง ซึง่ บริ ษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อกระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง นอกจากนี ้บริ ษัทจะเข้ าดาเนินการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ ้นตามหลักนิติ
ธรรม ไม่มีน โยบายการใช้ แ รงงานเด็ ก โดยไม่พิ จ ารณารั บบุคคลที่มี อ ายุต่า กว่า 18 ปี เข้ า ท างาน การพิจ ารณาจ่ า ย
ค่าแรงงานและค่าจ้ างด้ วยความเป็ นธรรม และในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดให้ มีกิจกรรมประชุมประจาปี ซึง่ วันดังกล่าวพนักงาน
จะได้ เข้ าพบและรับทราบถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นในรอบปี นนั ้ ๆ รวมถึงข้ อคิด หลักการทางาน หลักการใช้
ชีวิตจากผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
ทังนี
้ ้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทยังไม่เคยได้ รับข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
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2.4 การไม่สนับสนุนให้ เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
เนื่องจากในทุกๆ ปี บริ ษัทจะต้ องมีการออกแบบและพัฒนาสินค้ า เพื่อนาเสนอต่อลูกค้ าโดยเกิดขึ ้นเป็ น
ประจา บริ ษัทให้ หลักการต่อฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and development) โดยยึดหลักการที่จะไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ไม่ลอกเลียนหรื อนาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่นมาใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต โดยบริ ษัทได้
เปิ ดโอกาสให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนกรณีที่พบเห็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาได้ ที่
 จดหมายส่งถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ หรื อ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th
2.5 การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษัท ได้ ประกาศเจตนารมย์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในแผนงานส่วนต่อไปที่จะดาเนินการคือ การนาเสนอร่างนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสร้ างระบบในการป้องกันการทุจริ ตในองค์กร นอกจากนี ้ภายหลังจากที่ร่างนโยบายดังกล่าวผ่าน
การพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แนวคิดในการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทได้ รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลูกค้ า ของบริ ษัท ในการงดให้ /
รับสิง่ ตอบแทน ทังในรู
้ ปของเงินสด สิง่ ของ หรื อของขวัญ และแจ้ งถึงกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ ค่คู ้ า และลูกค้ า ที่ไม่ได้ รับ
การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ได้ ร้องเรี ยนและได้ รับการแก้ ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสือ่ สารให้ พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริ ษัท
ได้ รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตนี ้อย่างต่อเนื่อง
3. นโยบายด้ านการดาเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยวิสยั ทัศน์ขององค์กร บริ ษัท ได้ วางกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจในรอบปี 2558 – 2559 ที่ผ่านมา ด้ วยการ
บริ หารความเสีย่ งจากธุรกิจหลักด้ านการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา ไปสูธ่ ุรกิจที่
จะสามารถสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง ควบคูก่ บั การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม ด้ วยการเข้ าดาเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ได้ แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการเตรี ยมวางแผนเพื่อดาเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (PV Solar Rooftop)
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4. นโยบายการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
บริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยคานึงถึงปั จจัยที่เกิ ดจากความผันผวนในด้ าน
เศรษฐกิจทังภายในและภายนอกประเทศเป็
้
นอย่างมาก ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อความต้ องการการบริ โภคสินค้ าของบริ ษัท ซึง่
จัดอยูใ่ นกลุม่ Consumer Products ดังนันทางบริ
้
ษัท จึงต้ องตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัท ได้ วางโครงสร้ างการบริ หารจัดการความเสี่ยงองค์กร และนโยบายการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งไว้ ดังนี ้
โครงสร้ ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์ กร

กำรกำกับดูแล
• ค ณ ะ ก รรม ก า ร
บริ ษัท

กำรติดตำม
ตรวจสอบ
• ค ณะ ก รรม ก า ร
บริ หารความเสีย่ ง
• ค ณะ ก รรม ก า ร
ตรวจสอบ

กำรดำเนินงำน
• ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ
ฝ่ ายขึ ้นไป
• เ ล ข า นุ ก า ร
ค ณะ ก รรม ก า ร
ความเสีย่ ง
• ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) บริ ษัท ดาเนินธุรกิจภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทและตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย
2) กาหนดให้ การบริ หารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดทาแผนงานประจาปี
3) ผู้บริ หารและพนักงานทุก คนมีห น้ าที่ในการรั บผิดชอบระบุและประเมินความเสี่ย งของหน่วยงานที่ ตนเอง
รับผิดชอบ รวมทังก
้ าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น
4) ความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัททังหมด
้
ต้ องได้ รับการดาเนินการดังนี ้
4.1 ระบุความเสีย่ งอย่างทันเวลา เช่น ประเภท ระดับความสาคัญ แนวทางการแก้ ไข ผู้รับผิดชอบ เป็ นต้ น
4.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสีย่ งและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
4.3 จัดการความเสี่ยง ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ยง โดยคานึงถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
และผลประโยชน์ที่จะได้ รับ
4.4 ติดตาม ดูแล ประเมินผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสีย่ งของบริ ษัทได้ รับการจัดการได้ อย่างเหมาะสม
5) ความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ซึ่งมีระดับสูงและสูงมากทังหมด
้
ต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
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5. ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อป้องกันพนักงานจากอุบตั ิเหตุในทุกระดับ รวมถึง
ความเจ็บป่ วยจากการทางาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ซึ่งความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้ าที่และความ
รับผิดชอบร่ วมกันระหว่างฝ่ ายบริ หารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้ การบริ หารได้ รับความร่ วมมือและมีประสิทธิ ภาพ
บริ ษัท จึงได้ มีการจัดตังหน่
้ วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยมีหน้ าที่ดงั นี ้
1. วางแผนการดาเนินงานสาหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้ มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดทาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และควบคุมความเสี่ยงภายในสถาน
ประกอบกิจการ
3. จัดทาคูม่ ือและมาตรฐานว่าด้ วยความปลอดภัยในการทางานไว้ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ ลกู จ้ างหรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประโยชน์
4. กาหนดชนิดของอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอ
ต่อนายจ้ าง เพื่อจัดให้ ลกู จ้ างหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องสวมใส่ขณะปฏิบตั ิงาน
5. ส่งเสริ ม สนับสนุนด้ านวิชาการและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ ลกู จ้ าง
ปลอดจากเหตุอนั จะทาให้ เกิดการประสบอันตรายหรื อการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน รวมทังด้
้ านการ
ควบคุมป้องกันอัคคีภยั และอุบตั ิภยั ร้ ายแรงด้ วย
6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ พื ้นฐานและข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานแก่ลกู จ้ างที่เข้ าทางาน
ใหม่ก่อนให้ ปฏิบตั ิงาน รวมทังลู
้ กจ้ างซึง่ ต้ องทางานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบตั ิอยู่และอาจ
เกิดอันตรายด้ วย
7. ประสานการดาเนินงานความปลอดภัย ในการทางานกับหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสถาน
ประกอบกิจการ รวมทังหน่
้ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
9. รวบรวมผลการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานทุกระดับ และติดตามผลการดาเนินงาน
ด้ านความปลอดภัยในการทางานให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้ อมทัง้
รายงานให้ นายจ้ างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
10. ปฏิบตั ิงานด้ านความปลอดภัยในการทางานอื่นตามที่นายจ้ างมอบหมาย
นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
1) บริ ษัท จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และมาตรฐานเรื่ องความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ตามที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
2) บริ ษัท จะสนับสนุนและส่งเสริ มด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง และจะจัดงบประมาณให้ เพียงพอและมีความเหมาะสม
3) บริ ษัท จะส่งเสริ มด้ านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทบทวนและฝึ กซ้ อมตลอดจนจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรี ยมพร้ อมอยู่
เสมอ
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4) บริ ษัท จะจัดเตรี ยม จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิ ภาพ ให้ พนักงานได้ ใช้ และสวมใส่
ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
5) บริ ษัท จะเอาใจใส่ สารวจตรวจตราในเรื่ องความปลอดภัย และเข้ มงวดกวดขันให้ พนักงานปฏิ บัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริ ษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้ พนักงานสวมใส่และใช้
อุปกรณ์ปอ้ งกันภัยตามที่บริ ษัท ได้ กาหนดอย่างเคร่งครัด
6) บริ ษัท จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้ อมภายในบริ ษัท สถานที่ทางาน ความสะอาดโดยรอบบริ เวณ
บริ ษัท อยู่เสมอ เพื่อให้ มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้ อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อั นนามาซึ่งคุณภาพชีวิตการ
ทางานและสุขภาพที่ดีโดยทัว่ กันของพนักงาน
7) บริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อการให้ ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ความสาเร็ จในการป้องกันอุบตั ิเหตุ โดยถือเป็ นปั จจัยหนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
8) บริ ษัท ถือว่าความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้ องมีความปลอดภัยเป็ นหน้ าที่ของ
พนักงาน และผู้บงั คับบัญชีทกุ ระดับชันที
้ ่จะต้ องถือปฏิบตั ิและรับผิดชอบ
9) บริ ษั ท ถื อ ว่ า พนัก งานทุก คนมี ส่ว นร่ ว มในการป้ อ งกัน อุบัติ เ หตุ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ยิ น ดี รั บ
ข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ ไขจุดบกพร่ องต่างๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สดุ
10) ในกรณี ที่พ นัก งานได้ รั บ อุบัติ เ หตุจ ากการท างาน บริ ษั ท จะให้ การเอาใจใส่ดูแ ลและพิจ ารณาให้ ค วาม
ช่วยเหลือพนักงานผู้ได้ รับอุบตั ิเหตุให้ สามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ ตามสมควร
โครงสร้ ำงหน่ วยงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
ผู้อานวยการโรงงาน
จป.บริ หาร
หัวหน้ าหน่ วยงาน
ความปลอดภัย

จป.หัวหน้ างาน
ตรวจสอบความ
ปลอดภัย
ในโรงงาน

ฝ่ ายวิศวกร
ซ่ อมบารุ ง

จป.เทคนิ คขัน้ สูง

ทีมพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
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ทีมฉุ กเฉิ น
จป.วิชาชีพ

ทีม รปภ.
หัวหน้ า รปภ.
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ผลกำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่ อสังคม และกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนของธุรกิจ
บริ ษัทมุ่งมัน่ สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม ทังสิ
้ นค้ าและบริ การ รวมถึงสิ่งแวดล้ อม โดยในปี 2559 ได้ มีการปรับ
กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย ตามกรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
ที่ม่งุ เน้ นคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้


ด้ ำนเศรษฐกิจ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Quality Economy)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดมี าโดยตลอด โดยได้ จดั ทา “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในการดาเนินธุรกิจ พร้ อมกันนี ้คณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ แต่งตัง้ “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน” เพื่อทาหน้ าที่ในการกากับดูแลให้
องค์กรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ด้ านการสื่อสารบริ ษัท ได้ จัดทาคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยแจ้ งให้
พนักงานทราบในวันปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ พร้ อมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซด์ของบริ ษัท
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ : http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-GovernancePolicy.html
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ : http://www.ecf-furniture.com/page-12174-Code-of-Ethics.html
1.

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี
2559 มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี 2559 บริ ษัท ยังคงสามารถรักษาระดับ
คะแนนการประเมินผลการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับที่ดีมาก (4 ดาว) 2 ปี
ต่อเนื่อง โดยมีจานวนบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ Mai รวม 195 บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของทังหมด
้
และติดอันดับ Top Quartile
1 ใน 48 บริ ษัทแรก ที่มีคะแนนสูงสุดในกลุม่ ที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตังแต่
้ 1,000 –
2,999 ล้ านบาท
ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจำปี 2559
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
78%

SET100 Index
86%

SET50 Index
88%

บริษัท ECF
84%

นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการประเมินผลงานประจาปี ของผู้บริ หารสูงสุดขององค์กรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เป็ นประจาทุกปี เพื่ อให้ ผ้ ูบริ หารได้ มีก ารพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุป สรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริ ษัทจะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุด ส่งให้ คณะกรรมการบริ ษัททุก ท่าน ยกเว้ น
ผู้บริ หารสูงสุด เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานประจาปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว จะนาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริ ษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน และสรุ ปผลวิเคราะห์การประเมิน
ในรอบปี
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โดยในปี 2559 เลขานุการบริ ษัทได้ สง่ แบบประเมินให้ กบั คณะกรรมการทุกท่านเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
ซึ่งสรุ ปหัวข้ อการประเมินในด้ านต่างๆ คือ (1) ความเป็ นผู้นา (2) การกาหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ (4) การ
วางแผนและผลการปฏิบตั ิทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์ กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์ กับภายนอก (7) การ
บริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร (8) การสืบทอดตาแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (10) คุณลักษณะ
ส่วนตัว
2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกฝ่ ายรับทราบถึงหลักการเบื ้องต้ นของการป้องกันและต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นภายในองค์กรให้ ได้ ทราบแล้ ว โดยได้ บรรจุแนวทางและการปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
เบื ้องต้ นไว้ ในคูม่ ือพนักงาน ในหัวข้ อ “วินยั และโทษทางวินยั หรื อการร้ องทุกข์ ” โดยเน้ นที่เรื่ องของการห้ ามรับ / จ่ายสินบน
จากลูกค้ า / คูค่ ้ า ของบริ ษัท และต้ องไม่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการกระทาการใดๆ ที่ถือว่าเป็ นการทุจริ ต สาหรับการให้ และ/
หรื อ การรับสินบนของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
โดยได้ จดั ทานโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย สามารถติดต่อหรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องที่ อาจเป็ น
การกระทาความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
 จดหมายส่งถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ หรื อ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th
ภายหลังจากที่บริ ษัท ได้ รับแจ้ งข้ อมูลการกระทาผิดและการทุจริ ตแล้ ว บริ ษัทมีกระบวนการดาเนินการเมื่อ
ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน ดังนี ้
1) รวบรวมข้อเท็จจริ ง พิ จารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริ ง
เมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ วทางบริ ษัทจะดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับการ
กระทาผิดและทุจริ ต โดยจะดาเนินการจัดตังคณะท
้
างานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ตซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
อาทิ ผู้บงั คับบัญชา / หัวหน้ างานสูงสุดในหน่วยงานที่ได้ รับการร้ องเรี ยน และผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ/หรื อบุคคล
อื่นที่พิจารณาเห็นสมควร โดยทีมคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ตจะเริ่ มดาเนินการรวบรวมข้ อมูล หลักฐานและ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งในรายละเอียด
2) หาข้อสรุปมาตรการดาเนิ นการ
ทางคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ตจะหาข้ อสรุ ปเกี่ยวกับมาตรการดาเนินการ เพื่อบรรเทา
ความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ โดยจะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุจริ ต
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3) รายงานผล
สานักเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานผลให้ พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง ทังนี
้ ้
ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญจะต้ องรายงานต่ อกรรมการผู้จัดการ และ/หรื อผู้บริ หารในระดับสูงสุดของหน่วยงานที่ได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยนนันด้
้ วย (ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงสุดของหน่วยงานไม่ได้ เข้ าร่วมเป็ นคณะทางานตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ต )
ซึง่ จะขึ ้นอยูก่ บั ระดับความสาคัญ และความร้ ายแรงของเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยน
การดูแลและปกป้องพนักงานที่แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
หากบุค คลใดในบริ ษัท มี พฤติก รรมที่ กลั่นแกล้ ง ข่ม ขู่ เลือ กปฏิ บัติ หรื อ ลงโทษทางวินัย ด้ วยวิ ธีก ารที่ ไม่
เหมาะสม หรื อไม่ยตุ ิธรรม ซึง่ เกี่ยวเนื่องมาจากการร้ องเรี ยนของผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งการทุจริ ตจากเรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ ๆ จะถือว่าบุคคลนันกระท
้
าผิดวินยั และต้ องรับผิดชดใช้ ความเสียหาย
ต่อบริ ษัท หรื อผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว หรื ออาจมีความผิดในทางกฎหมายต่อไปด้ วย
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ดาเนินการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้ มีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นแล้ วพบว่า ไม่พบความเสี่ยงจากการทุจริ ต ที่จะจัดเป็ นความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญต่อ
กิจการ และบริ ษัทได้ มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิในระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ ทังในระบบสารสนเทศ
้
ระบบการจัดทา
เอกสารที่มีการตรวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนการทางานเพื่อให้ เกิดการกากับดูแลและควบคุมเพื่อ
ป้องกัน แล้ ว และนอกจากนี ้ยังได้ มีการติดตามความเสี่ยงที่เคยมีการทุจริ ตหรื อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีแนวโน้ มของการ
ทุจริ ตและมีการประเมินผลแล้ ว พบว่ายังมีการดูแลควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และในรอบปี ที่ผ่านมา ยังไม่ พบว่า มี
ข้ อมูลร้ องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทังการทุ
้
จริ ตผิดจรรยาบรรณเกิดขึ ้นภายในองค์กรแต่อย่างใด
โดยในปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต หรื อการกระทาผิดจริ ยธรรม หรื อเกิด
กรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริ ษัทในทางลบ อันเนื่องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมถึงไม่มี
กรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารลาออกจากเหตุผลของการไม่มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี หรื อระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางด้ านกฎหมายทังในเรื
้ ่ องแรงงาน และการดาเนินธุรกิจกับผู้ที่มี
ส่วนได้ เสียในทุกฝ่ ายแต่อย่างใด
3. การดาเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ในช่วงปี 2559 นับเป็ นปี ที่บริ ษัทมีความคืบหน้ าการเข้ าดาเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็ นอย่าง
มาก ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทต้ องการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักสูธ่ ุรกิจที่จะสามารถสร้ างรายได้ อย่างมัน่ คง
รวมถึงช่วยด้ านการรักษาสิง่ แวดล้ อมและอนุรักษ์ พลังงาน ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละด้ านดังนี ้
3.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm Power Plant)
ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) ถูกจัดตังขึ
้ ้น โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ
51 ผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (ECFH) ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นใน ECFH ที่สดั ส่วนร้ อยละ 75 โดย
ECF Tornado จัดตังขึ
้ ้นเพื่อขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาด
กาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city,
Hyogo ประเทศญี่ปนุ่ ดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยเป็ นโครงการนาร่ อง ซึ่งหากศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรับการลงทุนในโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้ วผลตอบแทน
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คุ้มค่าต่อการลงทุน บริ ษัทอาจจะพิจารณาขยายการลงทุนสาหรั บธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ ปุ่ น
เพิ่มเติมต่อไป
แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2559 บริ ษัทได้ รับโอกาสเสนอขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
สามารถสร้ างผลกาไรจากการขายโครงการให้ กับการลงทุนในครัง้ นี ้ โดยได้ ดาเนินการจัดทาทาสัญญาซื ้อขายโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมือง Himeiji ไปเป็ นที่เรี ยบร้ อย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยทรัพย์สินที่จาหน่ายไปมี
ราคาขายสุทธิ จากภาษี ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินประมาณ 82.19 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่น ๆ คิดเป็ นกาไรเมื่อเทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน ประมาณร้ อยละ 43.94 สาหรับสาเหตุที่
ตัดสินใจขายทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผลกาไรที่จะได้ รับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการ
ดาเนินโครงการที่ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี สาหรับระยะเวลาดาเนินโครงการ 20 ปี
3.2 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
บริ ษัทได้ ดาเนินการการปรับโครงสร้ างในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทเพื่อสร้ างความชัดเจนในการ
ดาเนินธุรกิจด้ านพลังงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ได้ มติพิจารณา
อนุมตั ิการจัดกลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค โดยอนุมตั ิให้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จากัด เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีบริ ษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยมีนโยบายการดาเนินธุรกิจเพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านพลังงาน
ทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ ซึง่ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ได้ ถูก
จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ แจ้ งเปลี่ยนชื่อผู้เข้ าลงทุนในบริ ษัท บริ ษัท
เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนประกอบการผู้ถือหุ้นใหญ่ทงสิ
ั ้ ้น 3 ราย ซึ่งแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้ านที่แตกต่างกัน ประกอบด้ วย กลุ่ม บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) กลุ่มบริ ษัท ฟอร์ จูน พาร์ ท
อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด โดยบริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
จะเป็ นบริ ษัทร่วมทุนที่ใช้ สาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 ได้ มีมติ
อนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“โครงการ” หรื อ
“PWGE”) ซึง่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตาบลยูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์
โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทเป็ นผู้เข้ าลงทุน ทัง้ นีค้ าดว่าจะสามารถ
ดาเนิ นการซื ้อขายได้เสร็ จสิ้ นเป็ นทีเ่ รี ยบร้อยภายในไตรมาสที ่ 2 ปี 2560 นี ้
3.3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (PV Solar Rooftop Power Plant)
ในเบื ้องต้ นบริ ษัทสามารถจัดหาพื ้นที่หลังคาสาหรับรองรับกาลังการผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 10 เมกะ
วัตต์ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ในขันตอนต่
้
อไปบริ ษัทและ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (GUNKUL) ภายใต้
ข้ อตกลงบันทึกความเข้ าใจที่จะดาเนินธุรกิจร่วมกัน (MOU) จะต้ องดาเนินการยื่นขอรับอนุญาตเป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้าให้ กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็ นลาดับต่อไป
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ดังนัน้ ขณะนี ้ในส่วนของแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจึงอยู่ระหว่างรอ
ความชัดเจนจากภาครัฐบาลในการออกประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกคาร้ องและข้ อเสนอขายไฟฟ้าอย่างเป็ นทางการ
ต่อไป
จากความคืบหน้ าโครงการด้ านพลังงานทดแทนตามที่กล่าวมาทังหมด
้
บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายการเติบโตด้ วยการ
สร้ างมูลค่าให้ กบั กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยการปรับโครงสร้ างรายได้ ในอนาคตจากเดิมที่มีธุรกิจหลักคือ การเป็ นผู้ผลิตและ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ปาติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา ในอนาคตหากการเข้ าร่ วมประมูลเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับภาครัฐเป็ นผลสาเร็ จ จะส่งผลให้ โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัท
จะมีรายได้ จากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะสร้ างช่องทางการสร้ างรายได้ ที่มีความมัน่ คงและลดความเสีย่ งจาก
ปั ญหาภาวะการแข่งขันของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ที่อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นในอนาคตลงไปได้
4

การบริ หารความเสีย่ งองค์กร
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท เป็ น ไปตามวิ สัย ทัศ น์ อ งค์ ก รในความมุ่ง มั่น ที่ จ ะเป็ น ผู้น าด้ า นธุ ร กิ จ
เฟอร์ นิเจอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยความเป็ นเลิศในการบริ หารและจัดการตามมาตรฐานสากล สูค่ วามพึง
พอใจสูงสุด ในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัท ได้ ดาเนินการตามแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงองค์กร ในด้ านต่าง ๆ
ไว้ ดงั นี ้
4..1 ความเสีย่ งด้ านลูกค้ ารายใหม่
บริ ษั ท ให้ ค วามสาคัญ ต่อ การพิ จ ารณาการคัด เลือ กความน่า เชื่ อ ถื อ ของลูก ค้ า ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันปั ญหาหนี ้สูญ หรื อหนี ้ที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บหนี ้ได้ ดังนี ้
 ลูกค้ าในประเทศ มีการจัดทาเอกสารใบเปิ ดหน้ าบัญชี และมีการตรวจสอบเอกสารกับข้ อมูลของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ พร้ อมทัง้ พิ จ ารณาเรื่ อ งการให้ เ ครดิ ต เทอม และการช าระเงิ น ตามความ
เหมาะสมของลูกค้ า
 ลูกค้ าต่างประเทศ มีการจัดทาเอกสารใบเปิ ดหน้ าบัญชี พร้ อมทังเงื
้ ่อนไขการชาระเงินจะผ่าน
ธนาคาร โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ Letter of Credit (L/C) และการโอนเงิน (T/T) เท่านัน้
4.2 ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การพิจารณาจัดทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเงินตราต่างประเทศ (Forward Contract) ในปั จจุบนั ทาง
บริ ษัทจะพิจารณาจัดทาสัญญาในปริ มาณที่ใกล้ เคียงกับรายได้ ไม่ซื ้อมากจนเกินไป และจะซื ้อในช่วงสัน้ ๆ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น โดยจะพิจารณาวงเงินทาสัญญากับมูลค่าคาสัง่ ซื ้อที่มีอยู่ เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกัน
นอกจากนี ้ฝ่ ายบัญชีการเงินจะต้ องจัดทารายงาน Forward Rate เปรี ยบเทียบทุกเดือนเพื่อรายงานผลการซื ้อหรื อขาย
เงินตราต่างประเทศ และวางแผนในการปฏิบตั ิงานต่อไป ซึง่ ในประเด็นนี ้ทางบริ ษัทจะให้ ความสาคัญต่อการป้องกันความ
เสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลี่ยนให้ มากที่สดุ เนื่องจากในปั จจุบนั รายได้ สว่ นใหญ่ของบริ ษัทเกิดจากการส่งออกไปต่างประเทศ
นอกจากนี ้ได้ กาหนดเป็ นนโยบายที่จะจัดให้ มี ทีมงานดูแลเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนและพิจารณาถึง ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น รวมถึงการรายงานให้ ทราบถึงสาเหตุของความผันผวนอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้น
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4.3 ความเสีย่ งด้ านอัคคีภยั และการปฏิบตั ิงาน
ในรอบปี 2559 ทางบริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนและดาเนินการเกี่ยวกับการทาประกันในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
อาคารโรงงาน อาคารสานักงาน เครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้ สินค้ าสาเร็ จรู ป วัตถุดิบ โชว์รูม และประกันการขนส่ง เพื่อ
ทบทวนถึงมูลค่าปั จจุบนั ของทรัพย์สินเปรี ยบเทียบกับวงเงินประกันภัยล่าสุดว่า ยังครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น
ทังหมดได้
้
หรื อไม่ นอกจากนี ้ยังมีการจัดชุดเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย การอบรมให้ ความรู้ เรื่ องความปลอดภัย อบรม
เรื่ องการดับเพลิง และการจัดทีมดับเพลิง โดยจัดให้ มีการอบรมและซ้ อมดับเพลิงจริ งเป็ นประจา รวมถึงสร้ าง checklist
เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่ องมือเพื่อป้องกันความปลอดภัย อาทิ ถังเก็บน ้า ถังดับเพลิง สายดับเพลิง และอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยอื่น ๆ Safety ภายในโรงงานมีปา้ ยบ่งชี ้เรื่ องความปลอดภัย และวิธีการป้องกัน สาหรับพนักงานมีชุดฟอร์ ม
ของพนักงานและกาหนดให้ ใส่รองเท้ าผ้ าใบ อุปกรณ์ Safety รองเท้ า Safety หมวกคลุมผม ในระหว่างการปฎิบตั ิงาน
รวมถึงการจัดทาสรุปสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุด้วย


ด้ ำนสังคม (Quality Society)
บริ ษัท มีความใส่ใจและมีความปรารถนาให้ พนักงานทุกคนมีความสุขที่ยงั่ ยืน เกิดเป็ นความภาคภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วน
หนึ่งของบริ ษัท เป็ นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเปรี ยบเสมือนบ้ านหลังที่สอง และพร้ อมที่จะแบ่งปั นความสุขสู่สงั คมรอบตัวโดย
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับพนักงานและสังคมในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ด้ ำนควำมปลอดภัยของพนักงำน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการ
ทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นสาคัญ โดยบริ ษัท มีเป้าหมายที่จะลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานเป็ น
ศูนย์ (Zero Accident)
ตำรำงสรุ ปจำนวนกำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน ประจำปี 2559
ควำมรุ นแรง/ควำมเสียหำย

จำนวนครัง้

ได้ รับบำดเจ็บเล็กน้ อย (ไม่ หยุดงำน)
ได้ รับบำดเจ็บปำนกลำง (หยุดงำน)
ได้ รับบำดเจ็บรุ นแรง (หยุดงำน)
รวม

5
3
1
9

กำรรักษำ
ปฐมพยำบำลเบือ้ งต้ น ส่ งโรงพยำบำล
1
4
1
2
1
2
7

จากตารางสรุปจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมา อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
ของพนักงานอยู่ในระดับที่ลดลง แม้ ว่าจะมีปริ มาณงานและจานวนแรงงานรายวันที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมก็ตาม และในรอบปี
2559 นี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทบทวนคู่มือการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย รวมทังขั
้ นตอน
้
และวิธีการทางาน โดยควบคุมให้
ปฏิบตั ิตามคูม่ ือความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ที่ปิดหู (ear plug) และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ เช่น หาก
ปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหู (ear plug) เป็ นต้ น
กิจกรรมส่ งเสริมด้ ำนควำมปลอดภัย
อบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้ นและกำรช่ วยชีวิต

อบรมกำรจรำจร

ด้ ำนสุขภำพของพนักงำน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดี เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ ออย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการตรวจสุขภาพ เช่น บริ การตรวจสุขภาพ
ประจาปี บริ การฉีดวัคซีน เป็ นต้ น
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กิจกรรมส่ งเสริมด้ ำนสุขภำพ
บริกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนสุขำพ และฉีดวัคซีนให้ กับพนักงำน

2. การจ้ างงาน การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
บริ ษัทมุง่ เน้ นและให้ ความสาคัญต่อการดูแลพนักงานให้ มีความกินดีอยูด่ ี มีความสุข เป็ นคนดี พร้ อม ๆ ไปกับ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อสร้ าง “คนเก่ง” และ “คนดี”
ด้ ำนกำรจ้ ำงงำน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับพนักงานและการบริ หารทรัพยากรบุคคล และได้ ปรับปรุ งขันตอนการบริ
้
หารทรัพยากร
บุคคลให้ สอดคล้ องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม ตังแต่
้ กระบวนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนา จนถึง
การสิ ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ดังนี ้
กำรลำออก
กำรจ้ ำงงำน
บริ ษัท เปิ ดช่องทาง
การสมัครงานให้ กบั
บุคลากร และ
ประกาศตาแหน่งว่าง
ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ตา่ ง ๆ

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

สวัสดิกำร
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ
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- การโอนย้ าย
ทรัพย์สนิ
- การเคลียร์ เงิน
สารองจ่าย
- การคืนเงินประกัน
- การโอนย้ าย/
ยกเลิกสิทธิ์ในการ
เข้ าถึงระบบของ
บริ ษัท
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สิทธิขัน้ พืน้ ฐำนที่พนักงำนได้ รับ
สวัสดิกำรของพนักงำน
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
วันหยุด
การลาหยุด (ลาป่ วย , ลากิจ)
ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ)
การตรวจสุขภาพประจาปี
การให้ ความช่วยเหลือพนักงานทีป่ ระสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วย
อันเนื่องจากการปฏิบตั ิงานให้ บริษัท
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ยูนิฟอร์ มพนักงาน (เฉพาะเสื ้อ ปี ละ 3 ตัว)
ทุนการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
ค่าซื ้อของเยี่ยมผู้ป่วย
ส่วนลดค่าสินค้ าราคาพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางภายในประเทศ
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางต่างประเทศ

สวัสดิกำรแยกตำมประเภทพนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
ประจำ
สัญญำจ้ ำง
ทดลองงำน










































ด้ ำนกำรพัฒนำและกำรดูแลพนักงำน
ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาและส่งเสริ มการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้ างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทางานให้ บุคลากรในองค์กร โดยมี
เป้าหมายการสร้ างความสุขที่ยงั่ ยืน และพร้ อมแบ่งปั นความสุขสู่สงั คมภายนอก โดยกลไกของ Happy Work Place
ประกอบด้ วยกล่องแห่งความสุข 8 ประการ ดังนี ้
1) Happy Body บริ ษัทรณรงค์ให้ พนักงานใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริ มการออกกาลังกาย และรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ เพื่อให้ พนักงานมีสขุ ภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) Happy Brain บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานมีความใฝ่ รู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่ งการเรี ยนรู้
และโอกาสต่างๆ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาฝี มือ ส่งผลให้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน และบริ ษัท ยังจัด
หลักสูตรการอบรมให้ กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอ
3) Happy Family บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น
และมัน่ คง จะเป็ นการส่งเสริ มการสร้ างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครอบครัวของพนักงานกับองค์กร
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4) Happy Heart บริ ษัทรณรงค์การมีน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ต่อกัน เป็ นการส่งเสริ มความมีน ้าใจไมตรี เอื ้อ
อาทรต่อกันในที่ทางาน เพื่อให้ พนักงานเกิดความรักใคร่ ปรองดองสามัคคีกัน เช่น การแบ่งปั นสิ่งของ
ปลูกฝังให้ เกิดเป็ นสังคมแห่งการให้
5) Happy Money บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานรู้ จกั การเก็บออม การบริ หารจัดการเงิน ให้ มีเงินเก็บ รู้ จกั ใช้
ไม่เป็ นหนี ้สิน เป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ ใช้ ในยามจาเป็ น
6) Happy Relax บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานรู้จกั ผ่อนคลายต่อสิง่ ต่าง ๆ เป็ นการสร้ างความสนุกสนาน ผ่อน
คลายความเมื่อยล้ า ความเครี ย ดจากการทางาน ช่วยให้ พนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี และทาให้
พนัก งานมี โอกาสสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดีต่อกัน เช่ น การรวมกลุ่ม รั บประทานอาหารร่ วมกัน พูดคุย
ปรึกษาหารื อกันในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
7) Happy Society บริ ษัทส่งเสริ มการอยู่ร่วมกันในสังคมทังในบริ
้
ษัท และสังคมรอบด้ าน เป็ นการส่งเสริ ม
ความรักสามัคคี เอื ้อเฟื อ้ ต่อชุมชนที่ทางาน ชุมชนที่พกั อาศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้ าง ซึ่งหากสังคมรอบ
ข้ างดี องค์กรที่อยูใ่ นสังคมนันย่
้ อมมีความสุขไปด้ วย
8) Happy Soul บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวันสาคัญทางศาสนา และประเพณีสาคัญต่าง ๆ
เพื่อให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปลูกฝั งเรื่ องศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เป็ น
การส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้ กบั พนักงาน เพื่อให้ พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสขุ
โดยบริ ษัทได้ เริ่ มวัดระดับความสุขของพนักงานด้ วยเครื่ องมือ Happinometer และวัดสุขภาวะองค์กรก่อนเริ่ ม
โครงการเพื่อเป็ นข้ อมูลสถิติในการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาและใช้ เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อพัฒนาความสุขของคนใน
องค์กร และปรับปรุงองค์กร โดยผลคะแนนเป็ นดังนี ้
ดัชนีชีว้ ดั ควำมสุขของพนักงำนปี 2559
มิติควำมสุข Body
คะแนน
51.7

Brain Family Heart Money Relax Society Soul
64.7 49.0
69
46.6
39
54.8 68.7
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ภำพรวม (ค่ ำเฉลี่ย)
55.44

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ภำพแสดงคะแนนค่ ำเฉลี่ยควำมสุขรำยมิติ (ภำพรวมองค์ กร)

จากผลสรุปข้ างต้ น ดัชนีชี ้วัดความสุขของพนักงานปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 55.44% อยู่ในระดับ”มีความสุข” ทังนี
้ ้
มี ป ระเด็ น สาคัญ ที่ ต้ อ งรี บ ปรั บ ปรุ ง คื อ หัว ข้ อ Happy Relax Happy Money และ Happy Family ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ตามผลคะแนนดังกล่าว พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความเครี ยดจากการทางาน ขาดทักษะในการผ่อน
คลายความเครี ยด ขาดความรู้ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการเงิน รวมถึงการจัดสรรเวลาให้ กบั ครอบครัว
ผลที่ได้ จากการวัดครัง้ นี ้ เป็ นข้ อมูลสาคัญในการวางแผนจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของพนักงาน และเพื่อตอบโจทย์ ได้ ตรงกับประเด็นปั ญหา โดยมีเป้าหมายยกระดับสุขภาวะองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มี
ความสุข คือ มีระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกมิติที่ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป โดยในปี ต่อ ๆ ไป บริ ษัทจะดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อ
สนองตอบต่อความสุขของพนักงาน เพื่อยกระดับคะแนนเฉลีย่ ให้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของทรั พยากรมนุษย์ เป็ นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ควบคู่ไปกับการส ร้ างจิ ตสานึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้ างสุขที่ยงั่ ยืน รอบด้ าน โดยการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
กำรพัฒนำทักษะ และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำน (Work Skill)
บริ ษัทได้ วางแนวทางในการพัฒนาทักษะฝี มือให้ กบั พนักงาน รวมถึง กาหนดชัว่ โมงการฝึ กอบรม ดังนี ้
แนวทำง
การพัฒนาในการทางาน
(On-the-Job Training)

การอบรมภายในบริ ษัท

วิธีกำร
กาหนดมาตรฐานการฝึ กอบรมทีจ่ าเป็ นของแต่ละ
ตาแหน่งงาน และจัดให้ หวั หน้ าแต่ละหน่วยงาน
สอนงานให้ กบั พนักงานในขณะปฏิบตั ิงานจริง
เพื่อให้ รับรู้ เข้ าใจวิธีการทางานทีถ่ กู ต้ อง
กาหนดหลักสูตรตามความสามารถ โดยแบ่งเป็ น
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รวมจำนวนชั่วโมง (ต่ อปี )
1. หน่วยงานฝ่ ายผลิตภายในโรงงาน
(ไม่ต่ากว่า 50 ชัว่ โมง)
2. หน่วยงานด้ านการตลาด
(ไม่ต่ากว่า 10 ชัว่ โมง)
3. หน่วยงานบัญชี – การเงิน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

แนวทำง
(In-house Training)

การอบรมภายนอก
(Public Training)

วิธีกำร
 หลักสูตรพื ้นฐานสาหรับพนักงาน
 หลักสูตรตามความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
 หลักสูตรตามความสามารถในการบริ หาร
จัดการ
 หลักสูตรอื่นๆ
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จดั โดย
สถาบันภายนอก

รวมจำนวนชั่วโมง (ต่ อปี )
(ไม่ต่ากว่า 30 ชัว่ โมง)
4. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
(ไม่ต่ากว่า 20 ชัว่ โมง)
5. หน่วยงานด้ านเลขานุการบริ ษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์
(ไม่ต่ากว่า 30 ชัว่ โมง)

ผลกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรฝึ กอบรมปี 2559
หลักสูตร

จำนวนชั่วโมงที่เข้ ำรับกำรอบรม

การอบรมภายในบริ ษัท
(In-house Training)
การอบรมภายนอก
(Public Training)

94
166
260

รวม

การพัฒนาทักษะในการใช้ ชีวิต (Life Skill)
บริ ษัท ส่งเสริ มการสร้ างสุขภาวะองค์กรด้ วยการจัดตังคณะท
้
างานขึ ้นเพื่อเป็ นต้ นแบบ “นักสร้ างสุข” เพื่อฝึ กทักษะ
ของการเป็ นนักสร้ างสุของค์กร จากที่ปรึ กษาของสมาคมนักสร้ างสุขภาวะองค์กร และวิทยากรหลาย ๆ ท่าน จากองค์กร
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ภาคี เพื่อให้ คณะทางานมีความรู้ ความสามารถในการขยายผลสร้ างนักสร้ างสุของค์กรเพิ่มขึ ้นได้ ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับ
ความสุขของทุกคนในองค์กรสูค่ วามสุขที่ยงั่ ยืนต่อไปในอนาคต โดยทักษะที่ “นักสร้ างสุข” จาเป็ นต้ องมี ได้ แก่
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง และผู้อื่น
2. ความสามารถในการแก้ ไขและป้องกันปั ญหาข้ อขัดแย้ ง
3. ความสามารถในการนากิจกรรม สร้ างบรรยากาศในที่ทางานและคนรอบข้ าง
4. เป็ นผู้ฟังที่ดี และสามารถสรุปประเด็นได้ ถกู ต้ อง
5. เป็ นผู้พดู ที่ดี สร้ างกาลังใจให้ กบั คนรอบข้ าง
6. เป็ นผู้มีทศั นคติที่ดี คิดในแง่บวก
คณะทางานนักสร้ างสุขฯ ได้ เริ่ มดาเนินการขยายผลจากสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ มาสู่การปฏิบตั ิจริ งด้ วยโครงการต่าง ๆ ที่
ตอบสนองต่อความต้ องการของพนักงาน พร้ อมกับการตังกฎ
้ กติกาในการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้ วย
 ความตรงต่อเวลา
 เคารพผู้ใหญ่
 มีความสุภาพทังกริ
้ ยา วาจา มารยาท
 มีศีลธรรม และความรับผิดชอบ
 เคารพตนเอง และเคารพผู้อื่น
กำรเข้ ำอบรมและร่ วมกิจกรรมของสมำคมนักสร้ ำงสุขภำวะองค์ กร
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กำรขยำยผลและแบ่ งปั นควำมสุขสู่คนในองค์ กร
โครงกำร “สินเชื่อสบำยใจ”
มี ว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ปลดภาระหนี ส้ ิน ให้ ก ับ พนัก งาน โดยการ ลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่า ง บริ ษั ท อี ส ต์
โคสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จากัด (มหาชน) และ บริ ษั ท จี แคปปิ ต อล จากัด (มหาชน) จัด ทาโครงการ สิน เชื่ อ สบายใจ กู้
ง่ า ย ผ่อ นสบาย มอบเงื่ อ นไขพิ เ ศษให้ กับ พนัก งานที่ มี อ ายุง านกับ บริ ษั ท ตัง้ แต่ 3 ปี ขึ น้ ไป เป็ น การให้ สิน เชื่ อ ที่ จ ะ
ช่ ว ยลดภาระหนี ใ้ ห้ พ นัก งานที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ทัง้ ค่า งวดที่ ผ่อ นชาระ และอัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ที่ ล ดลง พร้ อมทัง้
ให้ ค วามรู้ และพัฒ นาทัก ษะในการบริ ห ารจัด การเงิ น ให้ กับ พนัก งาน โดยพนัก งานที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ต้ อ งปฏิ บ ัติ
ตามกติ ก าของโครงการฯ และต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มูล ทางการเงิ น ตามความเป็ น จริ ง ซึ่ง โครงการดัง กล่า วได้ เ ริ่ ม
ดาเนิ น การในปี 2559
โครงกำร “ECF คนดีมีเงินออม”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานรู้ จกั วางแผนการใช้ จ่ายเงิน และมีวินยั ในการใช้ จ่ายเงิน ได้ ตระหนักถึง
การออม และใช้ เงินอย่างถูกวิธี ปลูกฝั งจิตสานึกในการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ในการวางแผนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยนช์สงู สุดภายใต้ แนวคิด “รู้ หา รู้ เก็บ รู้ ใช้ ” โดย
บริ ษัท ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนสาหรับการเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการปลูกจิตสานึกในการเป็ นผู้ให้ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้ เคียง ด้ วย
แนวคิดที่จะช่วยเหลือด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชน ซึ่งสร้ างความเป็ นมิตรให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อ
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ยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนในชุมชนให้ เกิ ดขึน้ จากการจ้ างแรงงานในพืน้ ที่ การเข้ าร่ วมสนับสนุนการบูรณะ
ปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถาน การให้ ความสาคัญต่อการรักษา และสร้ างเสริ มสภาพแวดล้ อม สภาวะทางธรรมชาติทงด้
ั ้ านพื น้ ที่
ป่ า และชายทะเลในบริ เวณพื ้นที่ชมุ ชน
ในปี 2559 บริ ษัท ได้ ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม (CSR) ดังนี ้
กิจกรรม “ECF จิตอำสำปรับปรุ งห้ องสมุดให้ น้องๆ”
ณ โรงเรียนวัดปั ญจทำยิกำวำส ตำบลลำดสวำย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้ องสมุดของโรงเรี ยนให้ พร้ อมต่อการใช้ งานและเพื่อให้ พนักงานได้ เข้ าใจแนวความคิด
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
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กิจกรรม “จิตอำสำทำดีเพื่อสังคม”
ณ วัดมูลจินดำรำม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
ร่วมกันทาความสะอาดลานวัดและห้ องน ้าในบริ เวณวัด โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ พนักงานบริ ษัทและประชาชน
ที่เข้ ามาทากิจธุระที่วดั มูลจินดารามได้ ตระหนักและมีจิตสานึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด

กิจกรรม “ECF รวมใจใส่ ใจสังคม”
ณ บ้ ำนเด็กหญิงธัญพร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
ร่ วมเลี ้ยงอาหารกลางวันและบริ จาคสิ่งของเครื่ องใช้ อาทิ นมกล่อง โลชั่น โคโลญจน์ เสื ้อซับใน อุปกรณ์ การ
เรี ยน แป้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยาสระผม เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงที่โดนทารุ ณกรรม เป็ นเด็กที่โดนพ่อแม่ทาร้ าย ไม่มีผ้ ู
อุปการะเลี ้ยงดู เป็ นการร่วมสร้ างโอกาส และเป็ นการให้ ของขวัญแก่สงั คม
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กิจกรรม “มอบข้ ำวสำร”
ณ บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) ตำบลทำงเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างขวัญ และกาลังใจ แก่พนักงานผู้ปฏิบตั ิงาน
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ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม (Quality Environment)
บริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ น
ทางตรง หรื อทางอ้ อม มีการควบคุมดูแลตังแต่
้ กระบวนการผลิตสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมในทุกขันตอน
้
อีก
ทังยั
้ งปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสานึกในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ นการคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทัง้
ภายในบริ เวณอาคาร โรงงาน และบริ เวณโดยรอบ
ตัวอย่ ำงกำรแบ่ งเขตพืน้ ที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลควำมสะอำด

พื้นที่ภายนอกอาคารฝ่ ายบุคคลเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ

กำรใช้ ทรัพยำกร
บริ ษัท มีการใช้ พลังงานในส่วนของกระบวนการผลิต การให้ บริ การ และสานักงาน ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน คือ
1. พลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับงานสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงานใหญ่
จังหวัดระยอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับงานสานักงานการตลาด ที่สานักงานสาขาลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
2. เชื ้อเพลิง ได้ แก่น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน สาหรับใช้ ในงานขนส่งสินค้ าและรถประจาสานักงานของบริ ษัท
3. น ้าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สาหรับงานสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงานใหญ่จงั หวัด
ระยอง และการประปาส่วนภูมิ ภาคสาหรั บงานสานักงานการตลาด ที่สานักงานสาขาลาลูก กา จังหวัด
ปทุมธานี
โดยบริ ษัทตระหนักถึงการประหยัดและลดการใช้ ทรัพยากรด้ านพลังงาน โดยมีนโยบายการควบคุมค่าใช้ จ่ายทัง้
ด้ านพลังงานไฟฟ้า เชื ้อเพลิง และน ้าประปา อย่างใกล้ ชิด โดยมีเป้าหมายให้ คา่ ใช้ จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง
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กำรบริหำรจัดกำรของเสีย และวัสดุเหลือใช้
บริ ษัท ให้ ความสาคัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ ที่เกิ ดขึ ้นจากกระบวนการผลิต และการอุปโภค
บริ โภคของพนักงาน โดยมีวิธีการคัดแยกขยะที่ชดั เจน รวมทังขอความร่
้
วมมือร่วมใจของพนักงานในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท สาหรับการดาเนินการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี ้
 เศษไม้ และเศษขี ้เลือ่ ย เป็ นวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ ้นงานเพื่อให้ ได้ รูปทรง
ตามที่ต้องการ ทางบริ ษัทจะนาเศษไม้ และเศษขี ้เลื่อยบางส่วนไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ กบั หม้ อไอน ้า (Boiler)
เพื่อใช้ เป็ นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้ และเศษขี ้เลื่อยเป็ นจานวน
มาก ทางบริ ษัทจะจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกบางส่วน
 ฝุ่ น เป็ นเศษวัสดุที่ได้ จากการขัดชิ ้นงานด้ วยกระดาษทราย หรื อเครื่ องมือขัด ทางบริ ษัทจะใช้ เครื่ องดูดฝุ่ น
แบบถุงกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นที่กรองได้ จะถูกนาไปรวบรวมเพื่อขายให้ กบั บุคคลภายนอกที่รับซื อ้ เพื่อ
นาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป
 ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิ ้นงาน ทางบริ ษัทมีวิธีการกาจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ ละอองสีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม โดยใช้ ระบบห้ องพ่นเป็ นแบบดักละอองสีด้วยระบบน ้าหมุนเวียน โดยกากสีที่ได้ จากการดัก
ละอองสีได้ ถกู กาจัดโดยวิธีที่ถกู ต้ องต่อไป
 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิ ดผิวจากเครื่ องจักรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ์
งานเสร็ จ ทางบริ ษัทจะใช้ วิธีการฝังกลบภายในพื ้นที่ที่กาหนดภายในโรงงานต่อไป
 เศษวัสดุ ได้ แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้ า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริ ษัทจะรวบรวมไว้ เพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบั
ผู้รับซื ้อต่อไป
 กาว เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในการปิ ดผิวกระดาษปิ ดผิวบนไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด บริ ษัทใช้ กาวประเภทที่สามารถละลาย
ได้ ด้วยน ้า (Water Base) และไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท ได้ เริ่ มดาเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม (CSR) ที่มี
ผลอย่างยัง่ ยืนทังต่
้ อสังคมและกิจการ ซึง่ ในปี ตอ่ ๆ ไป บริ ษัท จะกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อแสดงต่อถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมที่ชดั เจนยิง่ ขึ ้น เดินหน้ าจัดกิจกรรมทีอ่ ย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการนาผลจาก
นโยบายและกิจกรรมการวิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ ดยี ิ่งขึ ้นไป
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5. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับผู้บริ หารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานในทุกระดับชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้ าน ได้ แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งการพิจารณา
อนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าว จะคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และถื อเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าวจะกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ นอก จากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสาหรับหัวข้ ออื่นว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ ว
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษัท บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ทาหน้ าที่สอบทาน
ให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เ หมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทร่ วมกับผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้บริ หารบริ ษัท เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทว่าจ้ า งบริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เพื่อทาหน้ า ที่ตรวจสอบและจัดท าระบบตรวจสอบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายงาน ซึ่งบริ ษัทเริ่ มว่าจ้ างบริ ษัท
แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังจั
้ ดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิ จารณาอนุมัติแ ผนงาน สาหรั บใช้ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้ อ งสมบูรณ์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับแผนงานและนโยบายที่บริ ษัทกาหนด ซึ่งบริ ษัทได้ ดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้ อเสนอแนะและการดาเนินการของบริ ษัทต่อข้ อเสนอแนะที่มีตอ่
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบถึงข้ อเสนอแนะในประเด็นด้ าน
ระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้ องดาเนินการแก้ ไข โดยจะบรรจุเข้ าเป็ นวาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป
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6. รำยกำรระหว่ ำงกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึ ้นในรอบบัญชีปี 2559 มีดงั นี ้
บุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์
(Index Living Mall)

มูลค่ ำของรำยกำรระหว่ ำงกัน
(ล้ ำนบำท)
ลักษณะควำมสัมพันธ์
ลักษณะรำยกำร
ในรอบปี 2559 และ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
มีกรรมการเป็ นคูส่ มรส
ค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำรโชว์ รู ม :บริ ษั ท เช่ า
20.71
ของนายอารักษ์ สุขสวัสด์ พืน้ ที่ Index Living Mall เพื่อจาหน่ า ย
ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือ เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ย างพารา ภายใต้ ต ราสิน ค้ า
หุ้น กรรมการ กรรมการผู้ “ELEGA”
มีอานาจลงนาม และ
เงินประกั นกำรเช่ ำและบริ กำรโชว์ รูม :
4.93
ผู้บริหารของบริษัท
บริ ษัทวางเงินประกันการเช่าและบริ การโชว์
รู มให้ ไว้ กับ Index Living Mall เพื่อเป็ น
หลักประกัน ในการเช่า พืน้ ที่ แ ละการบริ การ
ของ Index Living Mall ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
สัญญาเช่าและบริการพื ้นที่
เจ้ ำหนีอ้ ่ ืน : เป็ นรายการค้ างจ่ายค่าเช่าและ
1.96
ค่า บริ การของ Index Living Mall ซึ่งไม่
เข้ ารอบการจ่ายเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
จ่ายชาระยอดค้ างดังกล่าวกับ Index Living
Mall เรียบร้ อยแล้ ว
ขำยสินค้ ำ บริ ษัทจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ปาร์ ติ
12.97
เคิลบอร์ ดให้ กับ Index Living Mall โดยเริ่ มมี
การจาหน่ายตังแต่
้ เดือนกันยายน ปี 2555
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ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
เพื่อเป็ นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ น
ที่ร้ ู จักมากขึน้ บริ ษัทได้ เช่าพื ้นที่ภายใน Index Living Mall ในทาเลที่มี
ศักยภาพรวม 13 สาขา ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2559 เพื่อวางจาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็ จรู ปที่ผลิตจากไม้ ยางพาราและไม้ จริ ง
ภายใต้ ตราสินค้ า “ELEGA“
Index Living Mall ไม่มีนโยบายให้ บุคคลอื่นเช่าพื ้นที่เพื่อจาหน่ายสินค้ า
นอกจากจะเป็ น การจาหน่ า ยสิน ค้ า เพื่อเติ ม เต็ มความต้ องการของลูกค้ า
เท่านัน้ ซึ่งการเช่าพื ้นที่เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทใน Index Living
Mall ถือเป็ นการเติมเต็มเฟอร์ นิเจอร์ ที่วางจาหน่ายใน Index Living Mall ให้
มีความสมบูรณ์มากขึ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจ่ายค่าเช่าพื ้นที่ให้ กบั Index Living Mall
ในราคาที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and
at arm’s length)
บริ ษัทขายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดให้ กับ Index Living Mall โดยเริ่ ม
จาหน่ า ยตัง้ แต่เดื อนกัน ยายน 2555 ซึ่งกาหนดราคาขายตามเกณฑ์ การ
พิจารณากาหนดราคาของบริ ษั ท ซึ่งยุติ ธ รรม และเป็ น ไปตามปกติ ธุ รกิ จ
การค้ า (Fair and at arm’s length basis)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

บุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์
(Index Living Mall)
(ต่อ)
2. บจก.อินเด็กซ์
อินเตอร์ เฟิ ร์น
(IIF)

- บริษัทในกลุม่ INDEX
- มีกรรมการเป็ นคูส่ มรส
ของนายอารักษ์ สุข
สวัสดิ์ ซึง่ ดารงตาแหน่ง
เป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลง
นาม และผู้บริหารของ
บริษัท

มูลค่ ำของรำยกำรระหว่ ำงกัน
(ล้ ำนบำท)
ลักษณะรำยกำร
ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
ในรอบปี 2559 และ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ Index Living Mall มียอดค้ าง
3.14
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ชาระค่าสินค้ ากับบริ ษัท โดยยอดหนีด้ งั กล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือเป็ น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
การดาเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
ขำยสิ น ค้ ำ บริ ษั ท จ า หน่ า ยผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
กระดาษปิ ด ผิว ให้ กับ IIF โดยเริ่ มจาหน่ า ย
ตังแต่
้ ปี 2553
ลู ก หนี ก้ ำรค้ ำ IIF มี ย อดค้ างช าระค่ า
กระดาษปิ ดผิวกับบริ ษัท โดยมีอายุลูกหนีอ้ ยู่
ในช่ว งไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็ นปกติของการ
ชาระค่าสินค้ าของ IIF
ซือ้ วัตถุดิบ บริษัทซื ้อกระดาษปิ ดผิวและขอบ
พีวีซีจาก IFF เพื่อผลิตสินค้ าบางรุ่นจาหน่าย
ให้ กบั Index Living Mall
เจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ บริ ษั ท มี ย อดค้ างช าระค่ า
กระดาษปิ ดผิวและขอบพีวีซีให้ กับ IFF โดย
ยอดหนี ้ดังกล่าวยังไม่ถึงกาหนดชาระ
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15.06

5.38

0.73

0.19

- IIF ดาเนินธุรกิจผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อจาหน่ายให้ กับลูกค้ าทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในบริ ษัทผู้ ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่ของประเทศ
โดย IIF เริ่มสัง่ ซื ้อกระดาษปิ ดผิวจากกลุม่ บริษัทตังแต่
้ ปี 2553
- กระดาษปิ ดผิวที่บริ ษัทจาหน่ายให้ กับ IIF จะมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะซึ่งแตกต่าง
จากมาตรฐานที่ผ้ ซู ื ้อรายอื่นทั่วไปใช้ ในการผลิต อาทิ สี ความเงา และความ
หนา เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษัท กาหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากาหนด
ราคาในเงื่อนไขยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at arm’s
length basis)
- บริ ษัทสัง่ ซื ้อกระดาษปิ ดผิวและขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บางรุ่น
จาหน่ายให้ กับ Index Living Mall เนื่องจากบริ ษัทไม่สามารถผลิตและจัดหา
วัตถุดิบดังกล่าวได้ ตามคุณสมบัติที่ผ้ ซู ื ้อกาหนดและภายใต้ ต้นทุนที่ยอมรับได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือเป็ น
การดาเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

6.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณารายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยได้ ให้ ความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at
arm’s length basis)
6.2 นโยบำยหรือแนวโน้ มกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ ำงกัน รวมทัง้ กำรได้ มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ของ
บริษัทในอนำคต
มาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง และมีเงื่อนไขการค้ าปกติหรื อราคาต ลาด
ภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
สามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้ หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ และให้ จดั ทารายงานสรุ ป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส าหรับ ในกรณีที ่ม ีร ายการระหว่า งกัน ที ่ไ ม่เ ป็ น รายการทางการค้ า ปกติ บริ ษ ัท จะจัด ให้ ม ีค วามเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ู ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
อิส ระเฉพาะด้ า นหรื อ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี เป็ น ผู้ใ ห้ ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า วต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิ รายการดังกล่าวก่อนการเข้ าทารายการ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้ องปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการทารายการระหว่างกันนัน้ ๆ
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษัท บริ ษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ างอิง
เปรี ยบเทียบได้ กบั เงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริ ษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของ
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิ ด ขึน้ บริ ษัท จะพิ จารณาให้ ผ้ ูประเมินราคาอิสระ ผู้เ ชี่ ย วชาญอิ สระเฉพาะด้ า นหรื อผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ น ผู้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่ก รณี ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยโดยเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่
ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
6.3 กำรอนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทั่วไป ในกำรทำธุรกรรมระหว่ ำง
บริษัท และบริษัทย่ อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั บริ ษัท และบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ในอนาคตบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจ
มีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ซึ่งบริ ษัทสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้
หากธุรกรรมนันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ิในหลักการ
เกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการในอนาคต
6.4 มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ ามีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริ ษัทจะจัดให้ มีการนาเสนอ
รายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลให้ รายการระหว่างกัน
เป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบั ติหน้ าที่ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยต่อไป
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
1. ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
(ก) ผู้สอบบัญชีและรำยงำนของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
งบกำรเงินรอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

งวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายเมธี รัต นศรี เ มธา ผู้ ส อบ
บัญ ชีร ับ อนุญ าต เลขทะเบีย น
3425 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด (อยูใ่ นรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากส านั ก งานคณะกรรมการ
ก า กั บ หลั ก ทรั พย์ แ ละ ตลา ด
หลักทรัพย์)

งวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผู้สอบ
บัญ ชีร ับ อนุญ าต เลขทะเบีย น
2803 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด (อยูใ่ นรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากส านั ก งานคณะกรรมการ
ก า กั บ หลั ก ทรั พย์ แ ละ ตลา ด
หลักทรัพย์)

หน้ าที่ 3.0 - 1

กำรแสดงควำมเห็นใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี
งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนินงานรวม
และกระแสเงิ นสดรวม สาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน
และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินของ
บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริ ษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสด
รวม สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะ
กิ จการ แสดงฐานะการเงิ น ของ บริ ษั ท อี สต์ โคสท์
เฟอร์ นิ เทค จ ากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม
2558 และ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 และผลการ
ด าเนิ น งานและกระแสเงิ น สดส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
- บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริ ษัทอื่น
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
้
หนีสนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การจากการขายสิทธิเรียกร้ องในลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายแก่บคุ คลที่
เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน
หนึง่ ปี
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
32.02
-

2.59
-

61.10
-

8.63
146.86
419.99
23.96
631.47

0.70
11.86
33.91
1.93
50.98

30.00
2.00
373.00
183.58
4.42
3.68
10.53
607.20
1,238.67

4.06
-

408.67
75.31

17.34
3.19

8.50
189.19
578.63
24.55
861.96

0.56
8.09
12.56
195.01
38.42
756.80
50.00
1.63
38.85
57.23 1,532.73

0.34
8.27
32.10
2.12
1.65
65.02

2.42
30.60
60.90
0.16
2.00
30.11
360.46
14.82
160.88
0.36
2.95
0.30
2.69
0.85
23.75
49.02
644.24
100.00 1,506.20

2.03
30.87
4.04
8.00
0.13
2.00
23.93
351.77
10.68
347.60
0.20
3.33
0.18
3.89
1.58
77.09
42.77
824.55
100.00 2,357.28

1.31
0.34
0.08
14.92
14.75
0.14
0.17
3.27
34.98
100.00

330.98

26.72

540.24

35.87

672.87

28.54

41.77
135.18
2.10
-

3.37
10.91
0.17
-

50.78
180.09
2.04
10.59

3.37
11.96
0.14
0.70

60.24
177.83
1.96
0.00

2.56
7.54
0.08
0.00

10.68

0.86

11.33

0.75

10.83

0.46

66.97

5.41

63.41

4.21

85.98

3.65

56.89
644.58

4.59
52.04

59.63
918.11

3.96
66.52
60.96 1,076.23

2.82
45.66
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน (ต่ อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
หนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
166.80
13.47 114.36
7.59
67.17
2.85
หุ้นกู้-สุทธิ
498.31
21.14
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่า
17.81
1.44
11.20
0.74
3.97
0.17
การเงิน-สุทธิ
กาไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
0.22
0.02
0.13
0.01
0.08
0.00
หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
3.28
0.26
3.38
0.22
5.92
0.25
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
6.86
0.55
5.37
0.36
46.50
1.97
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
194.97
15.74 134.44
8.93
621.95
26.38
รวมหนี้สิน
839.55
67.78 1,052.54
69.88 1,698.18
72.04
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ออก
195.00
195.00
195.00
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รี ยกชาระแล้ ว
130.00
10.50 137.55
9.13
142.21
6.03
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
105.48
8.52
113.03
7.50
117.69
4.99
กาไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
16.60
1.34
19.50
1.29
19.50
0.83
- ยังไม่ได้ จดั สรร
187.96
15.17 245.81
16.32
294.97
12.51
1/
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(40.92)
(3.30) (59.76)
(3.97)
82.34
3.49
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
399.12
32.22 456.14
30.28
656.71
27.86
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(2.48)
(0.16)
2.39
0.10
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
399.12
32.22 453.66
30.12
659.10
27.96
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
1,238.67
100.00 1,506.20
100.00 2,357.28
100.00

หมำยเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าเท่ากับ ติดลบ 40.92 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1. ส่วนเกินทุนจากการตีราคา – สุทธิ เท่ากับ 176.72 ล้ านบาท
2. ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ติดลบ 217.64 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าเท่ากับ ติดลบ 59.76 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1. ส่วนเกินทุนจากการตีราคา สุทธิ –เท่ากับ 155.51 ล้ านบาท
2. ส่วนเกิน ล้ านบาท 46..12 ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ติดลบ (ต่ากว่า)
3. ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม 2.38 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าเท่ากับ 82.34 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1. ส่วนเกินทุนจากการตีราคา สุทธิ –เท่ากับ 301.43 ล้ านบาท
2. ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ติดลบ ล้ านบาท 46..12
3. ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้ านบาท

หน้ าที่ 3.0 - 3

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน (ต่ อ)
งบกำไรขำดทุนรวม

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย – สุทธิ
รายได้ อื่น ๆ
- กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์

-

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

- อื่น ๆ
รวมรำยได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ำยและภำษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่ง กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วม
ภาษี เงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยของหนี ้สินผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงาน

ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นจากบริ ษัทร่วม
กาไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น
ส่วนที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในส่วนแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบกำรเงินรวม
ปี 2557
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1,209.05 98.46

งบกำรเงินรวม
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1,334.10 98.22

งบกำรเงินรวม
ปี 2559
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1,370.78 98.27

9.09

0.74

3.29

0.24

0.03

0.00

(7.36)

(0.60)

2.22

0.16

2.42

0.17

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

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

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

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

(1.06)
5.69

(13.99)
70.17

(1.03)
5.17

(10.71)
65.00

(0.77)
4.66

-

-

-

-

(1.51)

(0.11)

0.00
-

0.00
-

4.66
-

0.34
-

2.95
166.39
(6.49)

0.21
11.93
(0.50)

0.00
69.88

0.00
5.69

4.66
74.83

0.34
5.51

161.34
226.34

11.57
16.23

69.88
-

5.69
-

75.43
(5.25)

5.55
(0.39)

62.44
2.56

4.48
0.18

หน้ าที่ 3.0 - 4

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสาหรับปี
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กำไรต่ อหุ้นปรับลด

งบกำรเงินรวม
ปี 2557
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
69.88
5.69
69.88
0.134
0.114

5.69

หน้ าที่ 3.0 - 5

งบกำรเงินรวม
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
70.17
5.17
77.80
(2.97)
74.83
0.144
0.138

5.73
(0.22)
5.51

งบกำรเงินรวม
ปี 2559
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
65.00
4.66
224.94
1.40
226.34
0.112
0.106

16.13
0.10
16.23

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

(ข) ตำรำงสรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน (ต่ อ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ ำนบำท

สรุ ปงบกระแสเงินสด
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้ จ่ายตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของอาคารและเครื่ องจักร
ขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราว

ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนลดลง (เพิ่ มขึ้น)
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ เพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่นเพิ่มขึ ้น

หน้ าที่ 3.0 - 6

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
82.85
84.16
75.71
69.07
2.13
0.31
(0.06)
8.74
(0.24)
(9.09)
-

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

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

-

-

(0.25)

(0.27)
30.95

(1.58)
38.73

(9.29)
54.43

10.87
(140.18)
(4.56)
(2.03)

(42.55)
(153.33)
0.88
(13.96)

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

(10.90)
0.72
(6.63)
(11.74)
19.93
(30.00)
-

44.91
(0.06)
8.42
(15.57)
12.16
(0.60)
(57.08)
-

(2.28)
(0.08)
4.23
(15.40)
(100.85)
(0.26)
(8.50)
(75.06)
(50.00)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
69.73
(28.08)
(27.02)
(35.23)
(1.90)
(0.01)
(1.97)
1.70
0.002
1.03
20.95
0.27
1.0
11.02
(58.00)
(83.71)
(68.29)

สรุ ปงบกระแสเงินสด
เงินสดรับจากการลดทุนและคืนทุนของบริ ษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
รับเงินปั นผลจากบริษัทร่วม
รับดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้จากการขายสิทธิเรียกร้ องในลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(21.68)
(1.32)

209.21
9.01

132.56
9.46

หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่กี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิม่ ขึ ้น
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น
ออกหุ้นกู้
ค่าใช้ จา่ ยหุ้นกู้

(12.70)
269.90
(130.01)
9.72
(15.60)
(31.69)

(10.77)
10.50
4.10
(60.10)
0.49
15.10
(35.88)
(41.03)

(12.47)
(10.50)
38.16
(62.78)
2.01
500.00
(2.63)
9.32
(32.24)
(54.18)

66.62
28.55
3.47
32.02

100.62
29.08
32.02
61.10

516.71
347.57
61.10
408.67

เงินสดรับจากค่าหุ้นเพิ่มทุน / การเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชน

เงินสดรับจากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาขายและเช่า
กลับคืน
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ – สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี
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(ค) ตำรำงแสดงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.98
0.94
1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.29
0.28
0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.03
0.02
(0.10)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
7.42
7.46
6.76
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
48.54
48.28
53.25
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
5.92
5.98
5.06
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)
60.86
60.18
71.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
6.31
6.23
5.49
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
57.06
57.80
65.52
CASH CYCLE (วัน)
52.34
50.66
58.93
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
26.62
26.41
28.27
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
9.41
9.28
7.10
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
17.51
9.83
(103.64)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
5.66
5.51
4.66
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
18.78
17.55
11.68
อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำร (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
6.00
5.45
3.37
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
36.49
39.34
38.32
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.06
0.99
0.72
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
2.10
2.32
2.58
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
2.06
1.72
0.54
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
0.10
0.05
-0.30
1/
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
51.35
43.08
46.84
หมำยเหตุ : 1/อัตราการจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผลจ่ายที่จะต้ องจ่ายตามนโยบายของปี นัน้ ๆ / กาไรสุทธิ
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2. กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร (MD&A)
ภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2557 - 2559 บริ ษัทมีมลู ค่ารายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สาหรับช่วง 3 ปี ย้ อนหลังเท่ากับ ร้ อยละ 6.48 โดยรายได้
จากการขายระหว่างปี 2557 ถึงปี 2558 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 10.34 ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2559 มีอตั ราการเติบโต
ร้ อยละ 2.75
อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2559 บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี ก่อนหน้ า
เนื่อ งจากเป็ นปี ที่บ รรยากาศการค้ า ขายยัง คงได้ รับ ผลกระทบทั ้งจากปั จ จัย ภายในประเทศและต่างประเทศที่ย งั ไม่
เอื ้ออานวยต่อภาวะการจับจ่ายใช้ สอยของประชาชน ความเชื่อมัน่ ในการบริ โภคยังคงไม่เพิ่มขึ ้นตามการคาดการณ์ที่ควร
จะเป็ น รวมถึงภาวะการส่งออก โดยตัวเลขการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สาหรับปี 2559 มีตวั เลขที่ลดลงจากเดิม ร้ อยละ
4.53 ทังนี
้ ้ผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทนับว่า มีความพอใจที่ยงั สามารถสร้ างอัตราการเจริ ญเติบโต
ของรายได้ จากการขายและรายได้ รวมให้ เ พิ่มสูง ขึ ้นได้ อย่างต่อ เนื่อ ง ภายใต้ ปัจจัย ลบในด้ า นต่าง ๆ ที่ไม่เ อื ้ออานวย
เท่าที่ควร
โดยภาพรวมของปี 2559 รายได้ หลักของบริ ษัทที่เกิดจากการส่งออกสินค้ า คิดเป็ นสัดส่วนของรายได้ จากการขาย
ประมาณร้ อยละ 57 มีรายได้ ลดลงประมาณร้ อยละ 1.43 ซึง่ เป็ นผลจากคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุม่ ลูกค้ าในประเทศแถบตะวันออกกลางไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปั ญหาการแข่งขันด้ านราคา แต่อย่างไร
ก็ตามสาหรับฐานลูกค้ าหลักในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการส่งออกสินค้ าจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในญี่ปนุ่
คิดเป็ นสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของรายได้ จากการขายทังหมดยั
้
งคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องกว่าร้ อยละ 3.33 ซึ่งถึงแม้
จะเป็ นอัตราการเติบโตที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ แต่ในช่วงปี 2559 บริ ษัทได้ เริ่ มปรั บกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยการนาเสนอสินค้ าประเภทใหม่ ๆ ให้ ลกู ค้ า อาทิ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เตียงนอน ซึง่ ในช่วงปลายปี บริ ษัทเริ่ มได้ รับ
การตอบรั บจากกลุ่มลูกค้ าโดยเห็นได้ จากคาสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประเภทเตียงเพิ่มขึน้ และคาดว่า จะเพิ่มมากขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญสาหรับปี 2560 นอกจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ ว บริ ษัทยังคงเน้ นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริ มาณการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่ลกู ค้ ามีการสัง่ ซือ้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางผลิตภัณฑ์
เนื่องจากมีการค้ าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็ นการยากที่จะขอปรับเพิ่มราคาสินค้ าจากลูกค้ า ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็ นอีก
ช่องทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ บริ ษัทมีอตั ราการทากาไรที่เพิ่มขึ ้นได้
สาหรับรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศนัน้ บริ ษัทสามารถสร้ างอัตราการเติบโตของรายได้ จากการ
ขายได้ อยู่ที่ร้อยละ 8.78 สาหรับช่วงปี 2559 ซึ่งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงปี 2558 ที่มีอตั ราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ
16.87 จากปั จจัยภายในประเทศตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ทังนี
้ ้หากพิจารณาตามแต่ละช่องทางการจัดจาหน่าย จะพบว่า
บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นตราสินค้ าของบริ ษัทได้ เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 8 โดย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์นี ้บริ ษัทจะจาหน่ายให้ กับกลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ได้ แก่ แบรนด์ Leaf จาหน่ายให้ กับโฮ
มโปร แบรนด์ Fur Direct จาหน่ายผ่านบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จาหน่ายผ่านเมกาโฮม แบรนด์ HASTA จาหน่ายผ่าน
ไทวัสดุ และแบรนด์ My Fur จาหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกดู โฮม เป็ นต้ น สาหรับรายได้ จากการขายของโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็ น
โชว์รูมที่จาหน่ายกลุม่ ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ ง ปั จจุบนั มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 16 สาขา นัน้ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา มี
รายได้ ลดลงประมาณร้ อยละ 14 ซึ่งคาดว่า เป็ นปั จจัยจากความเชื่อมัน่ ในการบริ โภคของผู้บริ โภค ซึ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่
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จาหน่ายในโชว์รูม ELEGA จะมีระดับราคาสาหรับกลุม่ ลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป และสาหรับช่องทางการจาหน่ายผ่านกลุม่
ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย ซึง่ บริ ษัทใช้ ตราสินค้ า Costa นัน้ ในปี 2559 นับว่า เป็ นปี ที่สามารถสร้ างรายได้ จากการ
ขายได้ เติบโตอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีอตั ราการเติบโตที่ประมาณร้ อยละ 325 ซึง่ เป็ นผลจากการปรับโครงสร้ างบุคลากรด้ าน
การตลาดและการขาย รวมถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน
นับตังแต่
้ กลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจเสร็ จสมบูรณ์เป็ นที่เรี ยบร้ อยตังแต่
้ ช่วงปี
2554 นัน้ บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจผ่านการดาเนินการของ 2 นิติบคุ คล ประกอบด้ วย บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ก่อน
การแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน) และ บริ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ
99.95) โดยภายหลังการจัดโครงสร้ างดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทจะมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจหลัก คือ การเป็ นผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว เพื่อใช้ ประกอบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การ
ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านโชว์รูมสาขาภายใต้ ตราสินค้ า ELEGA 16
แห่ง ซึ่งจะจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ ง ทัง้ นี ร้ วมถึงการผลิตภายในประเทศและที่นาเข้ าจากต่างประเทศ และ FINNA
HOUSE 3 แห่ง ซึง่ จะจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตโดยใช้ ลขิ สิทธิ์ลายการ์ ตนู ดิสนีย์ ภายใต้ การเป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการใช้ ลาย
การ์ ตนู เพื่อการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ ขณะนี ้ยังเป็ นเพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมถึงการเป็ นผู้ให้ บริ การตัด
แผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี)
ต่อมาในช่วงปี 2558 บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
(“บริ ษัทย่อย” หรื อ “ECFH”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 75 ปั จจุบนั ECFH จะเป็ นผู้ดาเนิน
ธุรกิจร้ านค้ าปลีก Can Do ซึง่ มีการดาเนินการในรูปแบบร้ าน 100 เยน ซึ่งบริ ษัทได้ ซื ้อแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปนุ่ โดย
จาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปั จจุบนั มีสาขาเปิ ดให้ บริ การรวม 6 แห่ง โดยสาขาแรกตังอยู
้ ่ที่ฟิวเจอร์
พาร์ ครังสิต เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ ECFH ได้ มีช่วงเวลาที่ได้ เข้ าดาเนินธุรกิจด้ าน
พลังงานในช่วงสัน้ ๆ ระหว่างปี 2558 – 2559 โดย ECFG ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัท ECF Tornado Energy Godo Kaisha ที่มีการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีขนาด
กาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city,
Hyogo ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ได้ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์เป็ น
ที่เรี ยบร้ อย ตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558 ต่อมาบริ ษัทได้ พิจารณาตัดสินใจขายทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนใน ECF Tornado ใน
สัดส่วนร้ อยละ 51 ให้ แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น ตังแต่
้ ปี 2526 เพื่อดาเนิน
ธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้ านอื่น ๆ ในประเทศญี่ปนุ่ โดยได้ ดาเนินการจัดทา
ทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทรัพย์สินที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิ จากภาษี ที่เกี่ยวข้ องเป็ น
จานวนเงินประมาณ 82.19 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่ น ๆ รวม
ทังสิ
้ ้น 5 ราย คิดเป็ นกาไรเมื่อเทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน ประมาณร้ อยละ 43.94 สาหรับสาเหตุที่ตดั สินใจขายทรัพย์สิน
ดังกล่าว เนื่องจากพิจ ารณาจากผลกาไรที่จ ะได้ รั บ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ อัตราผลตอบแทนจากการด าเนิน โครงการที่
ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี สาหรั บระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกาไรจากการขาย
ทรัพย์สินให้ กับผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยในวันที่ 29 กันยายน 2559 ปั จจุบนั ECF Tornado ได้ เสร็ จสิ ้นขันตอนการจด
้
ทะเบียนเลิกบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา ดังนันปั
้ จจุบนั ECFH จึงไม่ได้ ดาเนินธุรกิจ
ด้ านพลังงานทดแทนแต่อย่างใด
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ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากธุรกิจเฟอร์ นเิ จอร์
รายได้ ของบริ ษัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่ายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายได้ ของบริ ษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถเรี ยงลาดับสัดส่วนที่สาคัญเมื่อเทียบกับรายได้ จากการ
ขายทังหมด
้
สาหรับปี 2559 ได้ ดงั นี ้
อันดับที่ 1 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด มูลค่า 963.12 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 70
อันดับที่ 2 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา มูลค่า 189.22 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14
อันดับที่ 3 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ ร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) มูลค่า 121.38 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9
อันดับที่ 4 คือ รายได้ จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว มูลค่า 65.90 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5
อันดับที่ 5 คือ รายได้ จากการจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง มูลค่า 15.84 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1
สาหรับการเปรี ยบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์โดย
เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ จากการขายที่ใกล้ เคียงกัน ยกเว้ น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
จาหน่ายผ่านช่องทางโชว์รูม ได้ แก่ ELEGA และช่องทางการจาหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่งรายย่อยทัว่ ประเทศ
เติบโตจากปี ที่แล้ วสูงสุด หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึง่ มีอตั ราการเติบโตน้ อยกว่า
ข้ อมูลเปรียบเทียบรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยเฟอร์ นิเจอร์ แบ่ งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่ ำงปี 2558 และ ปี 2559
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สาหรับปี 2559 รายได้ ของบริ ษัทแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจาหน่าย สามารถเรี ยงลาดับสัดส่วนที่สาคัญ
เมื่อเทียบกับรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั้
ได้ ดงั นี ้
อันดับที่ 1 คือ การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) โดยใช้ ตราสินค้ าของลูกค้ า มูลค่า 767.53
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60
อันดับที่ 2 คือ การผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท มูลค่า 384.81 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30
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อันดับที่ 3 คือ การจาหน่ายผ่านโชว์รูม มูลค่า 85.37 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7
อันดับที่ 4 คือ การจาหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) มูลค่า 35.71 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3
ข้ อมูลเปรียบเทียบรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยเฟอร์ นิเจอร์ แบ่ งแยกตำมประเภทช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
ระหว่ ำงปี 2558 และ ปี 2559
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

รายได้ จากร้ านค้ าปลีกแคนดู (Can Do)
ในส่วนของการดาเนินธุรกิจของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด บริ ษัทมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกรายย่อย
ในรู ปแบบการจาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคาเดียว (60 บาท) ในรู ปแบบร้ าน 100 เยน ที่เกิดขึ ้นในปี 2559 เท่ากับ 15.31
ล้ านบาท ซึง่ ร้ าน Can Do ได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา
รายได้ จากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานอาทิตย์ ในประเทศญี่ ปนุ่ จาก ECF Tornado Energy GK
ในรู ปแบบของส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 32.83 ล้ านบาท โดยโครงการโรงไฟฟ้ าที่ประเทศญี่ ปนุ่
ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 1,209.05 ล้ านบาท และ 1,334.10 ล้ านบาท
และ 1,370.78 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 10.34 เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2557
และ ปี 2558 และร้ อยละ 2.75 เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ยังสามารถแบ่งออกเป็ นรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ สาหรับช่วงปี 2559
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.36 และร้ อยละ 56.64 ตามลาดับ
ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์ จะพบว่า ในช่วงปี 2559 รายได้ จากการขายที่เพิ่มขึน้
อย่างมีนยั สาคัญเกิดจากบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านกลุ่มร้ านค้ าส่ง
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และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ซึ่งในรอบปี 2559 นี ้ บริ ษัทได้ วางแผนกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดเพื่อขยายช่องทางการ
จัดจาหน่ายในกลุม่ Dealer ให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม ซึ่งเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านช่องทางของ Dealer โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
เฟอร์ นิเจอร์ ทงที
ั ้ ่บริ ษัทผลิตเอง นาเข้ ามาจากต่างประเทศ หรื อจ้ างโรงงานภายนอกผลิตสินค้ าให้ กบั บริ ษัท โดยมี อ ั ต รา
การเติบโตที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 324.61 จากรายได้ จากการขายเท่ากับ 35.71 ล้ านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ ้น
จาก 8.41 ล้ านบาท ในปี 2558 รองลงมาคือ อานิสงส์จากการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผา่ นตราสินค้ า
ของบริ ษัทเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.98 จากรายได้ จากการขายเท่ากับ 384.81 ล้ านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 356.36 ล้ านบาท
ในปี 2558
รายได้ อื่นของบริ ษัท ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 18.92 ล้ านบาท 24.20 ล้ านบาท และ 24.13
ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ อื่นของบริ ษัทประกอบด้ วย กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และในส่วนอื่นๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายเศษวัสดุ กาไร (ขาดทุน)
จากการขายสินทรัพย์ถาวร ดอกเบี ้ยรับ รายได้ ชดเชยส่งออก
ทังนี
้ ้ส่วนประกอบที่สาคัญของรายได้ อื่น คือ รายการกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์ โดยใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ กาไร 9.09 ล้ านบาท กาไร 3.29 ล้ านบาท และกาไร
0.25 ล้ านบาท ตามลาดับ รองลงมาได้ แก่ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่า
เท่ากับ ขาดทุน 7.36 ล้ านบาท กาไร 2.22 ล้ านบาท และกาไร 2.42 ล้ านบาท ตามลาดับ
รายได้ รวม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 1,227.97 ล้ านบาท 1,358.30 ล้ านบาท และ
1,394.91 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้ อยละ 6.58 มูลค่ารายได้ รวม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตที่สาคัญของรายได้ จากการขาย
รำยได้ รวมโดยเปรียบเทียบรำยไตรมำส
ระหว่ ำงปี 2558 – ปี 2559 (หน่ วย : ล้ ำนบำท)
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บริ ษัทมีรายได้ รวมโดยเปรี ยบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2559 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลู ค่าเท่ากับ 383.46
ล้ านบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 308.33 ล้ านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 316.37 ล้ านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 386.75
ล้ านบาท ซึ่ง เป็ นปกติ ข องธุ ร กิ จ ที่ ร ายได้ จ ากการขายจะอยู่ใ นช่ ว งต่า สุด สาหรั บ ไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับ มา
เพิ่มขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็ นปกติของฤดูกาลขายสินค้ า
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็ น ร้ อยละ 73.38 ร้ อยละ
73.59 และร้ อยละ 71.73 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนขาย เท่ากับ 887.25 ล้ านบาท 981.74 ล้ านบาท และ 983.27
ล้ านบาท ตามลาดับ
หากพิจารณาข้ อมูลตังแต่
้ ปี 2557 ถึงปี 2559 จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่สาคัญเกิดจากบริ ษัทมีการลงทุนสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรในรู ปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic
Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดให้ มากขึ ้น โดยเครื่ อ งจั ก รบางส่ ว น
เริ่ มติดตังและใช้
้
งาน และส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อต้ นทุนการผลิตนับตังแต่
้ ปี 2556 ประกอบกับช่วงปี 2557 บริ ษัทได้ นา
เงินที่ได้ จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป (IPO) โดยเงินส่วนใหญ่ที่ได้ จากการระดมทุน
ถูกนาไปใช้ ในการลงทุนเพื่อเสริ มประสิทธิภาพของเครื่ องจักรและกระบวนการผลิตให้ ดียิ่งขึ ้น ส่ ง ผลให้ บริ ษั ท สามารถ
ปรับลดปริ มาณพนักงานที่ใช้ ในกระบวนการผลิตให้ ลดลงได้ อย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในเครื่ องจักรดังกล่าว ส่งผลต่อ
ต้ นทุนขายที่สามารถปรับลดลงได้ เมื่อพิจารณาจากช่วง 3 ปี ย้ อนหลังที่ผ่านมา สาหรับปี 2559 สาเหตุสาคัญอีกประการที่
ส่งผลให้ มีอตั ราส่วนต้ นทุนขายลดลงนอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต แล้ ว ยั ง เป็ นปี ที่ บ ริ ษั ท มี
นโยบายควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการสัง่ ซื ้อสินค้ าในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิ ต
สามารถปรับลดลงได้ จากเดิม ในขณะที่ แ นวโน้ มของราคาวั ต ถุ ดิ บ สาคั ญ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต ได้ แก่ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด
และไม้ ยางพารามีราคาที่มีเสถียรภาพไม่มีการแกว่งตัวขึ ้นลงอย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด
บริ ษัทมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ รวม ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ
8.85 ร้ อยละ 9.88 และร้ อยละ 11.39 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 108.70 ล้ านบาท 137.17 ล้ านบาท และ
158.87 ล้ านบาท ตามลาดับ
และมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวม คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้ อยละ 9.63 ร้ อยละ 8.74 และร้ อยละ
11.14 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 118.21 ล้ านบาท 118.65 ล้ านบาท และ 155.46 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาหรับค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2559 ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการขาย ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หาร และต้ นทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี ้
- ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นจากสาเหตุของบริ ษัทย่อย ซึ่งดาเนินธุรกิ จร้ าน แคน ดู มีคา่ ใช้ จ่าย
ในการส่งเสริ มการขาย เพิ่มขึ ้นจากเดิม เนื่องจากต้ องการกระตุ้นยอดขายให้ เติบโตจากเป้าหมายที่กาหนดไว้
- ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจากสาเหตุของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยในส่วนร้ าน
แคน ดู ส่วนของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทมีการปรับเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และการ
ทยอยตังค่
้ าใช้ จ่ายโบนัส นอกจากนี ้ยังเกิดจากค่าใช้ จ่ายสาหรับการเข้ าศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ลงทุนในธุรกิ จด้ านพลังงานที่เกิ ดขึ ้น ในการว่าจ้ างที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ ยวชาญในด้ านต่างๆ เข้ ามาให้
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ความเห็นต่อการเข้ าลงทุนของบริ ษัท นอกจากนี ้ยังมีรายการที่สาคัญจากการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้น 5.46 ล้ านบาท ตามมาตรฐานบัญชีที่บริ ษัท จะต้ องทาการประเมินราคาทรัพย์สนิ ใหม่
ทุก ๆ 5 ปี
สาหรับสัดส่วนต้ นทุนทางการเงินต่อรายได้ รวมของบริ ษัท ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ ร้ อยละ 2.52
ร้ อยละ 2.85 และร้ อยละ 3.90 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 30.95 ล้ านบาท 38.73 ล้ านบาท และ 54.43 ล้ านบาท ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ต้ นทุนทางการเงินที่เกิดขึ ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทังหมดเป็
้
นดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงิน โดยบริ ษัทมียอดคงค้ างวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557
ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 330.98 ล้ านบาท 540.24 ล้ านบาท และ 672.87 ล้ านบาท ตามลาดับ และมียอดคงค้ าง
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 233.77 ล้ านบาท
177.77 ล้ านบาท และ 153.14 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ใ้ นช่วงปี 2558 และ ปี 2559 ยอดคงค้ างวงเงินกู้ยืมระยะสัน้
เพิ่มขึ ้นจากเดิมมาก เนื่องจากบริ ษัทมีการกู้ยมื เงินเพื่อนาไปใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใช้ ในส่วนของสต็อกสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมเพื่อรองรับการปรับแผนงานด้ านการตลาดของบริ ษัท นอกจากนี ้ยังเกิดจากการ
กู้ยืมเงินของบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจโดยในส่วนของร้ านค้ าปลีก Can Do เป็ นร้ านค้ า
ในรู ปแบบร้ าน 100 เยน ที่จาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทังร้้ านในราคา 60 บาท ที่เปิ ดให้ บริ การขณะนี ้รวม 6 สาขา ทาให้
บริ ษั ท ย่อ ยมีค วามจาเป็ นจะต้ อ งจัด หาวงเงิ น ทุน หมุน เวีย นเพื่อ ใช้ ทัง้ ในส่ว นของการตกแต่ง ร้ าน การสั่ ง ซื อ้ สิ น ค้ า
เพื่ อ วางจาหน่ายภายในร้ าน รวมถึงเพื่อสต็อกสินค้ าสาหรับใช้ ในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ในช่วงปี 2559 บริ ษัทได้ จดั หา
แหล่งเงินทุนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ
5.4 ต่อปี และจะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ในส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริ ษัทมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการจ่ายชาระคืนหนี ้ไป
และได้ มี ก ารเจรจาเพื่ อ ขอปรั บ โครงสร้ างมาเป็ นการขยายวงเงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน้ เพื่ อ ใช้ เป็ นวงเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อัตรากาไรขันต้
้ น และอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ น ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนกาไรขันต้
้ นต่อรายได้ จากการขายร้ อยละ
26.62 ร้ อยละ 26.41 และร้ อยละ 28.27 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรขันต้
้ น เท่ากับ 321.80 ล้ านบาท 352.36 ล้ านบาท
และ 387.51 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นปรับตัวเพิ่มขึ ้นหากพิจารณาโดยเปรี ย บเที ย บ ตัง้ แต่ช่ ว งปี 2557
เกิดจากบริ ษัทได้ ปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้ นลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า การสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรกึ่งอัตโนมัติ
(Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่มากขึน้ จากเดิม เพื่อจะได้
ลดต้ น ทุน ในส่ว นของจ านวนพนักงานในกระบวนการผลิต การฝึ กอบรมพนัก งานเพื่ อ ให้ มี ทัก ษะและความช านาญ
ในการผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบายการควบคุมค่าใช้ จ่ายภายในกระบวนการผลิตอย่างเคร่ งครัด โดยผลจาก
การดาเนินนโยบายต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา เริ่ มเห็นผลอย่างชัดเจน และส่งผลต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 2559 ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ในช่วงปี 2559 แนวโน้ มของราคาวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ ในการผลิต ได้ แก่ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา
มีราคาที่มีเสถียรภาพไม่มีการแกว่งตัวขึ ้นลงอย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด
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เมื่อพิจารณาอัตรากาไรสุทธิของบริ ษัท พบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ สาหรับกาไรสาหรับงวด ในปี 2557 ปี 2558
และปี 2559 เท่ากับ ร้ อยละ 5.66 ร้ อยละ 5.17 และร้ อยละ 4.66 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรสุทธิเท่ากับ 69.88 ล้ านบาท 70.17
ล้ านบาท และ 65.01 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยกาไรสุทธิ สาหรับงวดปี 2559 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
จานวน 62.44 ล้ านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 2.57 ล้ านบาท
โดยผลกระทบสาคัญต่อผลประกอบการโดยรวมที่ผ่านมาของบริ ษัท สาหรับปั จจัยภายนอกคือ การปรับตัวเพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงของราคาไม้ ยางพารา ราคาไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ซึ่งใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ในรอบปี
2559 ราคาไม้ ค่อนข้ างมีเสถียรภาพ และไม่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนของบริ ษัทแต่อย่างใด ปั จจัยต่อมาคือ ปริ มาณคาสัง่ ซื ้อ
จากลูก ค้ า ที่ เข้ า มาเพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลงซึ่ง ส่ง ผลต่ อ ค่ าใช้ จ่ า ยในการผลิ ต คงที่ ต่อ หน่ ว ยที่ จ ะเกิ ด การประหยัด ต่ อ ขนาด
(Economies of scale) ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึ่ง ในปี 2559 แม้ บ ริ ษั ท
จะสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนได้ ลดลงจากเดิม แต่ยงั ประสบปั ญหาคาสัง่ ซื ้อที่ยงั เข้ ามาไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งในปี ต่อๆ ไปบริ ษัทจะวางแผนเพื่อรับมือกับปั ญหาคาสัง่ ซื ้อ และการแข่งขันด้ านราคาต่อไป นอกจากนี ใ้ นส่ว นของการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายที่เรี ยกเก็บจากร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยปกติแล้ วร้ านค้ าปลีก
สมัยใหม่เหล่านี ้มักจะปรับราคาเรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้นทุกปี จากบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทจะต้ องใช้ วิธีการบริ หารจัดการต้ นทุนภายใน หรื อ
วิธีการนาเสนอสินค้ าใหม่ๆ เพื่อให้ สามารถปรับราคาขายได้ เพิ่มขึ ้น
สาหรับปั จจัยภายในคือ ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิต รวมถึงการลงทุนนาเครื่ องจักร
กึ่งอัตโนมัติเข้ ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นโยบายการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิต ซึ่ง
ในปี 2559 บริ ษัทยังคงมีสดั ส่วนต้ นทุนขายลดลงได้ อย่างต่อเนื่อง แต่ทงั ้ นีใ้ นส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขาย และค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หารที่เกิดขึ ้นในรอบปี ดังกล่าว เกิ ด ขึน้ จากนโยบายการส่ง เสริ ม การขายที่ ต้ อ งการกระตุ้น ยอดขายให้ เ พิ่ ม ขึ น้
ในขณะเดียวกันปี 2559 นับเป็ นปี ที่บริ ษัทได้ ดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าหลายโครงการ
ทาให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ ยวชาญในด้ านต่างๆ เพื่อเข้ ามาให้ ความเห็นต่อโครงการ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการศึกษาข้ อมูลเป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้ยังมีรายการที่สาคัญจากการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้น 5.46 ล้ านบาท ตามมาตรฐานบัญชีที่บริ ษัท จะต้ องทาการประเมินราคาทรัพย์สนิ ใหม่ทกุ ๆ 5 ปี
อัตรากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดของบริ ษัท พบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรั บงวด ปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 เท่ากับ ร้ อยละ 5.66 ร้ อยละ 5.51 และร้ อยละ 16.23 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดเท่ากับ 69.98
ล้ านบาท 74.83 ล้ านบาท และ 226.35 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดปี 2559 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ น
ของบริ ษัทใหญ่จานวน 224.94 ล้ านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 1.40 ล้ านบาท
สาหรับสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญของกาไรเบ็ดเสร็ จที่เกิดขึ ้นในปี 2559 เกิดจากช่วงเดือนตุลาคม
ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี ที่ จะต้ องประเมินราคาทรัพย์สินทุก ๆ 5 ปี ส่งผลให้ เกิด
รายการกาไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น 166.39 ล้ านบาท
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กำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 631.47 ล้ านบาท
861.96 ล้ านบาท และ 1,532.73 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 32.01
ล้ านบาท 61.10 ล้ านบาท และ 408.67 ล้ านบาท คิดเป็ นสัด ส่ว นต่อ สิน ทรั พ ย์ ร วม เท่า กับ ร้ อยละ 2.59
ร้ อยละ 4.06 และร้ อยละ 17.37 ตามลาดับ โดยเงินสดเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในปี 2559 จากการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้มลู ค่า 500 ล้ านบาท เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา
- ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่าลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ เท่ากับ
155.50 ล้ านบาท 197.69 ล้ านบาท และ 203.10 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ
12.56 ร้ อยละ 13.12 และร้ อยละ 8.62 ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ตามรายได้ จากการขาย
ที่เพิ่มขึน้
หากพิจารณาการเปลีย่ นแปลงของลูกหนี ้การค้ า พบว่าโดยภาพรวมบริ ษัทมีมลู ค่าของลูกหนี ้การค้ า
เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขาย ประกอบกับช่วงปี 2559 ที่บริ ษัทมียอดขายจากกลุม่
ร้ านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่งเฟอร์ นิเจอร์ (Dealer) เพิ่มขึ ้น ซึ่งโดยพฤติกรรมของลูกค้ าในกลุม่ นี ้จะใช้ ระยะเวลา
การเรี ยกเก็บหนี ้ค่อนข้ างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี ้จะพบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลีย่ ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 48.54 วัน 48.28 วัน และ 53.25 วัน ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทได้ ตระหนักดีที่จะลดความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ า Dealer ซึ่ ง ทางที ม การขายและ
ทีมบัญชีจะมีการวางแผนเพื่อติดตามเรี ยกเก็บหนี ้อย่างใกล้ ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีรายการลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ เท่ากับ 203.10 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
ลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน 8.09 ล้ านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์ นิเจอร์ และกระดาษปิ ดผิว สาหรับ
ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 28.03 ล้ านบาท คือ บริ ษัท อินเด็กซ์อินเตอร์ เฟิ ร์ น
จากัด และ บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีกรรมการเป็ นคู่สมรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามและผู้บริ หารของบริ ษัท และลูกหนี ้การค้ า –
บริ ษัทอื่น 195.02 ล้ านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนีก้ ารค้ าโดยส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 80.88 อยู่ในกลุ่มลูกหนี ้
การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ปั จจุบนั ลูกค้ าที่บริ ษัทพิจารณาให้ เครดิตเทอมทังหมดจะเป็
้
นลูกค้ า Modern
Trade และกลุม่ ลูกค้ า Dealer ภายในประเทศ ซึง่ ที่ผา่ นมากลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่ องการเรี ยกเก็บหนี ้
แต่อย่างใด สาหรับลูกค้ าต่างประเทศบริ ษัทกาหนดเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น L/C at sight หรื อการโอนเงินทันที
(T/T) ก่อนวันส่งสินค้ า (Shipment Date)
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ข้ อมูลอายุหนี ้ที่ค้างชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
มูลค่ าลูกหนี้การค้ า
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

5.08

62.74%

- ไม่เกิน 3 เดือน

3.00

37.10%

- ระหว่าง 3 - 6 เดือน

0.00

- ระหว่าง 7 - 12 เดือน

0.00

0.00%

- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

0.01

0.16%

8.09

100.00%

157.73

80.88%

- ไม่เกิน 3 เดือน

31.04

15.92%

- ระหว่าง 3 - 6 เดือน

4.10

2.11%

- ระหว่าง 7 - 12 เดือน

1.00

0.52%

- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

3.34

1.71%

197.21

101.13%

-2.20

-1.13%

195.01

100.00%

ค้ างชาระ

บริษัทอื่น - สุทธิ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้ างชาระ

หัก ค่ำเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

บริ ษ ัท ได้ ก าหนดนโยบายการตั ้งค่า เผื ่อ หนี ้สงสัย จะสูญ โด ย พิ จ า ร ณา จ า ก ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ
เกี่ ย วกับการเรี ยกเก็บหนี ้จากลูกค้ าในอดีต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยกาหนด
นโยบายที่จะติดตามลูกหนี ้ให้ ชาระหนี ้ภายในระยะเวลาที่ให้ เครดิตเทอมให้ ได้ ทงหมด
ั้
ดังนี ้
ลูกหนีน้ ับจำกวันที่ถงึ กำหนดชำระ
ตังแต่
้ 12 เดือนขึ ้นไป
ตังแต่
้ 24 เดือนขึ ้นไป

อัตรำกำรตัง้ สำรองหนีส้ งสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนีค้ งเหลือสุทธิ
ร้ อยละ 100
(เฉพาะลูกหนี ้ทีม่ ีข้อบ่งชี ้ว่าจะรับเงินไม่ได้ )
ร้ อยละ 100
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ นาลูกหนี ้การค้ าจานวนเงินประมาณ 89.05 ล้ านบาท ไปขายลด แก่
สถาบันการเงินสองแห่ง ภายในวงเงินสินเชื่ อรวม 195.00 ล้ านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สถาบัน
การเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากการขายลดลูกหนี ้การค้ า (Factoring) ดังกล่าวมีสทิ ธิไล่เบี ้ยจานวนเงิน
ประมาณ 60.24 ล้ านบาท (ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่อยู่ระหว่างการรอเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี ้การค้ าที่ทางบริ ษัทได้
นาไปขายลดต่อสถาบันการเงิ น) โดยได้ แสดงเป็ นหนีส้ ินในรายการ “เจ้ าหนี ้จากการขายสิทธิ เรี ยกร้ องลูกหนี ้
การค้ า” ในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อประเภทขายลดลูกหนี ้ (Factoring) ทางบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องจัดหา
สินทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินสินเชื่อประเภทนี ้ ซึ่ง จะเป็ นผลดีต่อบริ ษัทในแง่ของการไม่มีภาระใน
หลักทรัพย์เพื่อใช้ คา้ ประกัน และเป็ นการเสริ มสภาพคล่องทางการเงินให้ กับบริ ษัทอีกรู ปแบบหนึ่ง ในกรณี ที่
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบริ ษัทมียอดคงค้ างเต็มในวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ทางบริ ษัทก็สามารถใช้ วงเงินสินเชื่อ
Factoring เพื่อเสริ มสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าวได้
- สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมลู ค่าสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
เท่ากับ 419.99 ล้ านบาท 578.63 ล้ านบาท และ 756.80 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ
ร้ อยละ 33.91 ร้ อยละ 38.42 และร้ อยละ 32.10 ตามลาดับ
สิน ค้ า คงเหลือ ของบริ ษัท คือ วัต ถุด ิบ ที ่เ ตรี ย มไว้ ใ ช้ ใ นการผลิต สิน ค้ า ระหว่า งท า และสิน ค้ า
สาเร็ จ รู ป ที ่เ ก็บ สต๊ อ กไว้ เ พื ่อ จ าหน่า ย รวมถึง เฟอร์ น ิเ จอร์ ที ่น าเข้ า จากต่า งประเทศ และที ่สัง่ ซื ้อจาก
ภายในประเทศเพื่อจาหน่าย นอกจากนี ้ยังรวมถึงส่วนสต็อกสินค้ าของบริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
จากัด ซึ่งปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การร้ าน Can Do ในรู ปแบบร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทั ้งร้ านรวม 6
สาขา ทาให้ ปริ มาณสต็อกสินค้ าในส่วนสินค้ าสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้นจากเดิมในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา โดยหาก
พิจารณาจากอดีต ที่ผ่านมาจะพบว่า มูลค่าสิน ค้ าคงเหลือเพิ่ม ขึ ้นตามปริ มาณการขายที่เพิ่ม ขึ ้นอย่า ง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องวางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และ
การจัดเก็บสต็อกสินค้ าคงเหลือให้ เพียงพอต่อปริ มาณความต้ องการ และจะต้ องป้ องกันปั ญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบที่จะใช้ ในการผลิตเพื่อจัดจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ ยางพารา ซึ่งในอดีต ที่
ผ่านมาบริ ษัทมีการจัดเก็บสต็อกไม้ ยางพาราโดยวางแผนด้ านปริ มาณไว้ อย่างเพียงพอ และในบางช่วงที่
ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากไม้ ยางพารามี ราคาแพง บริ ษัทสามารถนาสต็อกสินค้ าที่มีอยู่ไปจัดจาหน่าย
ให้ ก บั บุคคลภายนอกได้ แต่โดยปกติแล้ วไม้ ยางพาราแปรรู ป ในระดับคุณภาพดีจะถูกส่งต่อเพื่อใช้ ใ น
กระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัททั ้งหมด โดยไม่มีการจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอก ในปั จจุบนั
บริ ษัทมีปริ มาณคาสัง่ จ้ างผลิตและคาสัง่ ซื ้อสินค้ าเข้ ามาเป็ นจานวนมาก ดังนั ้นไม้ ยางพาราแปรรู ปและ
อบแห้ งที่ได้ จากกระบวนการแปรรู ปและอบแห้ งของบริ ษัทกว่าร้ อยละ 95 ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต ได้ จะถู ก ส่ ง เข้ า
สูก่ ระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัททังหมด
้
โดยไม้ ยางพาราแปรรู ปและอบแห้ งที่เหลือประมาณร้ อย
ละ 5 จะจัดอยู่ในกลุม่ ไม้ แปรรู ปที่ไม่ได้ ถกู นาไปใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เนื่องจากคุณภาพไม่ผ่านการ
คัดเลือก และขนาดหน้ าไม้ ที่เลื่อยไม่ได้ ขนาดตามที่กาหนด ไม้ แปรรู ปจานวนนี ้จะถูกนาไปจาหน่ายให้ กบั
บุคคลภายนอก ที่รับซื ้อเพื่อนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเป็ นสินค้ า อาทิ พาเลทสาหรับวางสินค้ าต่อไป
สาหรับการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศที่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order)
และกลุม่ ลูก ค้ า Modern Trade ภายในประเทศ โดยส่ว นใหญ่แ ล้ ว จะเป็ นการผลิต สิน ค้ า ประเภท
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ซึ่งบริ ษัทมีเงื่อนไขจะต้ องผลิตสิ นค้ าสาเร็ จรู ปเพื่อจัดเก็บสต็อกไว้ รอการ
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ส่งมอบ โดยทางลูก ค้ าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้ ง ปริ ม าณการส่งมอบสินค้ าสาเร็ จ รู ป ที่
บริ ษัทผลิตไว้ รอเป็ นครัง้ ๆ ไป ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จาเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ส ต็ อ กสิ น ค้ า ไว้ เ พี ย งพอและควบคุม ให้ มี
การส่งมอบสินค้ าได้ ตรงต่อเวลา สาหรับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา มูลค่าสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่
คือสินค้ าระหว่างผลิตคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 58.97 ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ หรื อคิดเป็ นมูลค่า
เท่ากับ 446.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีมลู ค่าเท่ากับ 341.16 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นช่วงที่บริ ษัทอยู่ระหว่างการผลิตสินค้ าเพื่อรองรับการส่งมอบตามคาสัง่ ซื ้อของกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ
และ Modern Trade รองลงมาคือ กลุม่ สินค้ าสาเร็ จรู ป คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28.78 ของมูลค่าสินค้ า
คงเหลือ – สุทธิ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 217.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มี
มูลค่าเท่ากับ 171.15 ล้ านบาท
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (คานวณโดยใช้ สินค้ าคงเหลือ – กลุม่ สินค้ าสาเร็ จรู ป โดย
ไม่รวมสินค้ าระหว่างผลิต สินค้ าระหว่างทางและวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต) ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ ปี
2559 พบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย เท่ากับ 60.86 วัน 60.18 วัน และ 71.20 วัน ตามลาดับ
หากพิจ ารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสิน ค้ า เฉลี่ยตั ้งแต่ช่วงปี 2557 จนถึง ปั จ จุบนั จะพบว่า มี
จานวนวันเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสาคัญเกิดจาก บริ ษัทมีปริ มาณสต็อกสินค้ าสาเร็ จรู ปเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่องจากมูลค่า 171.15 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น 217.80 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นไปตามการขยายตัวของรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับ
บริ ษ ัท มีเ งื ่อ นไขในการสต็อ กสิน ค้ า ส าเร็ จ รู ป เพื ่อ รอการส่ง มอบให้ ก บั ลูก ค้ า Modern Trade
ภายในประเทศ ซึ่งในปี 2559 กลุม่ ลูกค้ าประเภท Modern Trade มี อ ัต ราการเติ บ โตของรายได้ จ าก
การขายเพิ่มขึ ้น และการปรับแผนกลยุทธ์ ขยายยอดขายในกลุม่ ร้ านค้ า Dealer ให้ เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้
บริ ษั ท จาเป็ นจะต้ อ งสั่ง ซื อ้ สิ น ค้ า เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของคาสั่ง ซื อ้ ของลูก ค้ า ในกลุ่ม นี ้ นอกจากนี ้
ยังรวมถึงการสต็อกสินค้ าของร้ านค้ าปลีกแคนดูที่เปิ ดให้ บริ การรวม 6 สาขาในขณะนี ้ด้ วย
สาหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าคงเหลือนั ้น ปั จจุบนั บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อ
สินค้ าล้ าสมัย ทางบริ ษัทได้ เริ่ มใช้ นโยบายการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ า โดยพิจารณาจาก
สินค้ าที่มีอายุเกิน 3 ปี ขึ ้นไป สภาพสินค้ าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผื่อมูลค่า
สินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ าร้ อยละ 5 ของมูลค่าสินค้ าที่จะได้ รับ หากสินค้ าค้ างนานเกินกว่า 4 ปี ขึ ้น
ไป จะตังค่
้ าเผื่อมูลค่าสินค้ าล้ าสมัยร้ อยละ 50 ของมูลค่าสินค้ าที่จะได้ รับ นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีสินค้ าที่ถกู
จัดประเภทอยู่ในคลังสินค้ าสาเร็ จรู ปรอพิจารณา โดยจะตั ้งค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยร้ อยละ 20 ของมูลค่า
สินค้ าที่จะได้ รับ
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาทางบริ ษัทได้ เน้ นดาเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการ
เคลื่อนไหวของสินค้ าคงเหลืออย่างต่อเนื่ อง หากเป็ นสินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวช้ า หรื อเป็ นส่วนที่ตกค้ าง
จากการส่งมอบ บริ ษัทจะแก้ ปัญหาโดยการจัดให้ มีรายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นช่องทางการระบาย
สิน ค้ า โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษัท ได้ ตั ้งค่า เผื่อ มูลค่าสิน ค้ า ล้ า สมัย และเคลื่อ นไหวช้ า เป็ น
จานวน 5.76 ล้ านบาท
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 607.20ล้ านบาท
644.24 ล้ านบาท และ 824.55 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมลู ค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ – สุทธิ เท่ากับ 373.00 ล้ านบาท 360.46 ล้ านบาท และ 351.77 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 30.11 ร้ อยละ 23.93 ร้ อยละ 14.92 ตามลาดับ
ในปี 2559 บริ ษัทมีการลงทุนในส่วนที่สาคัญคือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ ้น
22.12 ล้ านบาท ยานพาหนะสาหรับใช้ ในการดาเนินธุรกิจ 9.15 ล้ านบาท และเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้ 1.05
ล้ านบาท โดยไม่มีการลงทุนในส่วนของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างแต่อย่างใด
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน – สุทธิ เท่ากับ 183.58 ล้ านบาท 160.88 ล้ านบาท และ 347.60 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 14.82 ร้ อยละ 10.68 และ ร้ อยละ 14.75 ตามลาดับ
ในปี 2554 บริ ษัทใช้ ราคาประเมินซึ่งเป็ นวิธีตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าอาคาร และเครื่ องจักรเพื่อรับรู้
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สาหรับการประเมินราคาเครื่ องจักร และใช้ วิธีต้นทุน (Cost Approach)
สาหรับ การประเมิน ราคาอาคาร ซึ่ง ตามมาตรฐานบัญ ชีบ ริ ษัท จะต้ อ งมีก ารประเมิน ราคาอาคาร และ
เครื่ องจักร ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน บริ ษัทมีการประเมินราคาดังกล่าว และ
เกิดเป็ นกาไรจากการตีราคาทรั พย์สินเพิ่มขึ ้น 166.39 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีมูลค่าสินทรั พย์ รวม เท่ากับ 1,238.67 ล้ านบาท
1,506.20 ล้ านบาท และ 2,357.28 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2559 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้ าคงเหลือ และส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
สภาพคล่อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 0.98 เท่า 0.94 เท่า และ
1.42 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง เกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทพบว่า ในภาพรวมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 631.47 ล้ านบาท 861.96 ล้ านบาท และ 1,532.73ล้ านบาท ตามลาดับ
ในขณะที่มีมลู ค่าหนี ้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 644.58 ล้ านบาท 918.11
ล้ านบาท และ 1,076.24 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558
และ 2559 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นสาคัญ โดยมีมลู ค่าของรายการดังกล่าว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 32.02 ล้ านบาท 61.10 ล้ านบาท และ 408.67 ล้ านบาท
ตามลาดับ ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นดังกล่าว โดยเงิ น สดที่ เ พิ่ ม ขึ น้ เกิ ด จากการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่า บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 0.29 เท่า 0.28 เท่า และ 0.64 เท่า ตามลาดับ ซึ่งอัตราส่วนที่เพิ่มขึ ้น
ดังกล่าวเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ ้นในปี 2559 เช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วน
สภาพคล่อง
หนี ้สิน
หนี ้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีมูลค่าหนี ้สินหมุนเวียน เท่ากับ 644.58 ล้ านบาท
918.11 ล้ านบาท และ 1,076.24 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี
2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 330.98 ล้ านบาท 540.24 ล้ านบาท และ 672.87 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 26.72 ร้ อยละ 35.87 และร้ อยละ 28.54 ตามลาดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินถูกนามาใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ และสาหรับสาเหตุที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2559 เกิดจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้
วงเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการสต็อกสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นจากเดิม เพื่อ เตรี ย มพร้ อมรองรั บ คาสัง่ ซื อ้ จากลูก ค้ า
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเตรี ยมสต็อกสินค้ าสาหรับกลุม่ ลูกค้ าร้ าน Dealer
ที่เติบโตขึ ้นแบบก้ าวกระโดด นอกจากนี ้ยังเกิดจากการใช้ วงเงินของบริ ษัทย่อย เพื่อเตรี ยมการดาเนินธุรกิจ
สาหรับสาขาของร้ านแคนดูที่ขยายเพิ่มจากเดิม จนปั จจุบนั มีจานวนทังสิ
้ ้น 6 สาขา
- เจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 135.18 ล้ านบาท 180.09
ล้ านบาท และ 177.83 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ
10.91 ร้ อยละ 11.96 และร้ อยละ 7.54 ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทมีมลู ค่าเจ้ าหนีท้ ี่เกิดจากการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพื่อ
เตรี ย มใช้ ใ นกระบวนการผลิต รองรั บ ค าสั่ง ซื อ้ ในส่ว นธุ ร กิ จ เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ เ พิ่ ม ขึน้ โดยที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท มี
ระยะเวลาการจ่ายชาระคืนหนี ้ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 57.06 วัน 57.80 วัน และ 65.52 วัน
ตามลาดับ ซึง่ การจ่ายชาระคืนหนี ้เป็ นไปตามนโยบายการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัท
- เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มี
มูลค่าเท่ากับ 66.97 ล้ านบาท 63.41 ล้ านบาท และ 85.98 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 5.41 ร้ อยละ 4.21 และร้ อยละ 3.65 ตามลาดับ ซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่ง ของ
ยอดคงค้ างวงเงินกู้ยืมระยะยาวทังหมด
้
โดยบริ ษัทมียอดคงค้ างวงเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 233.77 ล้ านบาท
177.77 ล้ านบาท และ 153.14 ล้ านบาท ตามลาดับ ในส่วนของวงเงินกู้ยืม ระยะยาวของบริ ษัทมีแนวโน้ ม
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการจ่ายชาระคืนหนี ้ นอกจากนี ้ยังได้ มีการเจรจาเพื่อขอปรับโครงสร้ าง
มาเป็ นการขยายวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ เพื่อใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีมูลค่าหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 194.97 ล้ านบาท
134.44 ล้ านบาท และ 621.95 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สาคัญ ดังนี ้
- หุ้นกู้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม ปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 498.31 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 21.14 เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม มูลค่า 500 ล้ านบาท หัก
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการออกหุ้นกู้จานวน 1.69 ล้ านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 16 ธันวาคม ปี 4222 ปี 422. และ ปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 166.80 ล้ านบาท
114.36 ล้ านบาท และ 67.17 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ
13.47 ร้ อยละ 7.59 และร้ อยละ 2.85 ตามลาดับ ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยาวได้ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากการจ่าย
ชาระคืนหนี ้พร้ อมกับปรับโครงสร้ างวงเงินไปเป็ นวงเงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น
หนี ้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าหนี ้สินรวม เท่ากับ 839.55 ล้ านบาท 1,052.54
ล้ านบาท และ 1,698.19 ล้ านบาท ตามลาดับ
รายการที่สาคัญของหนี ้สินรวม คือ รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน รองลงมาคือ
รายการหุ้นกู้ เจ้ าหนี ้การค้ า และรายการเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว –
สุทธิ ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 399.12 ล้ านบาท 453.66
ล้ านบาท และ 659.09 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการที่สาคัญ ดังนี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 130 ล้ านบาท
(จากทุนจดทะเบียน 195 ล้ านบาท) และ 137.55 ล้ านบาท (จากทุนจดทะเบียน 195 ล้ านบาท) และ 142.21
ล้ านบาท (จากทุนจดทะเบียน 195 ล้ านบาท) ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเท่ากับ 142.21 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ตามข้ อมูลงบการเงินรวมของบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.03 ต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือมีไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ทังนี
้ ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ ถกู ใช้ สิทธิมีจานวน 211,042,396 หน่วย
- ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น เท่ากับ
105.48 ล้ านบาท 113.03 ล้ านบาท และ 117.69 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งในช่วงปี 2556 และ ปี 2557 เป็ นผลจาก
การเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2556 ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท โดยบริ ษัทได้ รับชาระเงิน
ค่าหุ้นจานวนเงินประมาณ 144.00 ล้ านบาท (ก่อนหักค่าใช้ จ่าย) และได้ บนั ทึกเป็ นทุน จดทะเบียน 30 ล้ านบาท
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และเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจานวน 105.48 ล้ านบาท และสาหรับปี 2558 - 2559 เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มเติม
อีกจานวน 12.21 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ
- กาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีกาไรสะสม – ที่ยงั
ไม่ได้ จดั สรรเท่ากับ 187.96 ล้ านบาท 245.81 ล้ านบาท และ 294.97 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.51 ต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยในส่วนของกาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี ้ ส่วนหนึง่ เป็ นรายการตัดจ่ายจาก
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในส่วนอาคาร และเครื่ องจักร ซึ่งโอนเข้ ากาไรสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็ นเงินปั นผลได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ในงบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิเพื่อให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อ
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท เป็ นเงินรวม
ประมาณ 30.45 ล้ านบาท แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริ มการลงทุนเป็ นจานวนเงิน 0.0154 บาทต่อหุ้น และ 0.0381 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ และ
กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ต่อไป
กระแสเงินสด สาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงิ นสดสุทธิ ได้มำ (ใช้ไป) ในกิ จกรรมดำเนิ นงำน
บริ ษัทมีรายการสาคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเกิ ดจากมีการใช้ เงิ นสดเพื่อสต็อกสินค้ าคงเหลือ
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วจานวน 176.58 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังเกิดจากรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 57.77 ล้ านบาท
จากการวางเงินมัดจาจานวน 50 ล้ านบาท เพื่อใช้ ประกอบการศึกษาความเป็ นไปได้ ของการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่ง รวมถึงเงินทดรองจ่ายซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ ้น 11.92 ล้ านบาท โดย
เงินทดรองจ่ายที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมการเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน รายการหลักที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ส่งผลให้
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับ ติดลบ 100.85 ล้ านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2558 ที่มีกระแสเงินสด
จากการดาเนินงานเท่ากับ 12.16 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มำ (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ ติดลบ 68.29 ล้ านบาท รายการที่สาคัญเกิดจาก ในปี 2559 มีเงินสด
ถูกนาไปใช้ ลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น 75.06 ล้ านบาท เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่น 50.00 ล้ านบาท และเงินสดจ่าย อาคาร และ
อุปกรณ์เพิ่มขึ ้น 35.23 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มำ (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหำเงิ น
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 516.71 ล้ านบาท รายการที่สาคัญเกิดจากการได้ เงินจากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้จานวน 500 ล้ านบาท และรายการเบิกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น
132.56 ล้ านบาท เป็ นสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 408.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจานวนเท่ากับ 61.10 ล้ านบาท
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หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2559 บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
เท่ากับ 71.20 วัน ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ากับ 53.25 วัน และระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 65.52 วัน ซึ่งทาให้ บริ ษัท
มี Cash Cycle เท่ากับ 58.93 วัน โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 50.66 วัน โดย Cash Cycle
เท่ากับ ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ บวกระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ หักด้ วยระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริ ษัทที่ผ่านมา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อลงทุนในการก่อสร้ างอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับขยายกาลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี ้
ตำรำงรำยละเอียดรำยจ่ ำยเพื่อกำรลงทุน
หน่ วย : ล้ ำนบำท

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

25.40

25.71

37.20

ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชี สาหรับงบการเงินประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ไม่มี -
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ปั จจัยหรือเหตุกำรณ์ ท่ อี ำจมีผลต่ อฐำนะกำรเงินหรือกำรดำเนินงำนอย่ ำงมีนัยสำคัญในอนำคต (Forward Looking)
ในช่วงปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจหลักด้ านการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาจาก
ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา และถึงแม้ วา่ ในรอบปี 2559 นี ้ บริ ษัทจะไม่ได้ รับผลกระทบที่สง่ ผลต่อฐานะการเงินหรื อ
ผลการดาเนินงานจากปั ญหาภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื ้ออานวยทังจากปั
้
จจัยภายในและปั จจัยภายนอกประเทศแต่อย่างใด
แต่บริ ษัทก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจ และยังแสวงหาโอกาสการกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจประเภทใหม่ๆ
เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ที่ยังคงเน้ นการแข่งขันทางด้ านราคาเป็ นหลัก
ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม ยังคงจัดเป็ นคูแ่ ข่งขันที่สาคัญของประเทศไทย
ดังนัน้ การคาดการณ์ ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานของ
บริ ษัทนัน้ บริ ษัทมองว่า การจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติม คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 ที่
ผ่านมา เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึง่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
2/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด
(“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”) ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล ณ อาเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ร่วมของบริ ษัท (ซึง่ มีบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษั ทย่อยของบริ ษัทถือหุ้นภายหลังการเข้ าทารายการที่ร้อยละ
33.37) เข้ าซื ้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของโครงการ (ร้ อยละ 99.9999) ทังนี
้ ้คาดว่าจะสามารถดาเนินการซื ้อขายได้ เสร็ จสิ ้น
เป็ นที่เรี ยบร้ อยภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ซึ่งหากโครงการดังกล่าวสามารถจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิ งพาณิชย์ได้ แล้ ว จะ
ส่งผลให้ บริ ษัทย่อยสามารถรับรู้ผลการดาเนินงานจากธุรกิจโรงไฟฟ้ าได้ ตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป
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กำรรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี
เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นายชาลี สุขสวัสดิ์ หรื อนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาลี สุขสวัสดิ์ หรื อนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัท
ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตำแหน่ ง

1. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร

2. นางวราภรณ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ

3. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

4. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ /
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด

5. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
รองกรรมการผู้จดั การ

ลำยมือชื่อ
นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
นายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

นางสาวทิ พวรรณ สุขสวัสดิ์

(ประทับตราบริ ษัท)
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล -1
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ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ ง

1. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

2. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ /
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล -2

ลำยมือชื่อ
นายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

1. ข้ อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท
ลำดับ
1.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
8 เมษายน 2557

อำยุ
(ปี )
81

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 1

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

2.

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

อำยุ
(ปี )
59

-

-

-

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

2.

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

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหำร
(%)

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 3

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
3.

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

อำยุ
(ปี )
53

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
- ปริ ญญาโท
ไม่มี
2555 - ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
กรรมการตรวจสอบ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
คณะวนศาสตร์
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 - ปั จจุบนั - ผู้อานวยการศูนย์ความเป็ นเลิศทาง
เมื่อเทียบ
- ปริ ญญาตรี
วิชาการด้ านยางพารา
ระหว่างปี
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
- ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุน
คณะวนศาสตร์
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย (iTAP) สานักงานพัฒนา
- ประกาศนียบัตร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคม
แห่งชาติ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรม
(IOD)
เครื่ องเรื อนไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ ยางพารา
และไม่มีการดารงตาแหน่งใน
กิ จการอื ่นทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นบริ ษัท
จดทะเบียน

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 4

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

4.

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

อำยุ
(ปี )
49

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

5.

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

75

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

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 5

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

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
6.

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

อำยุ
(ปี )
46

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 6

ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท

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

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

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

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ
7.

8.

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- รองกรรมการผู้จดั การ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
8 เมษายน 2557
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นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
น.ส.บัก๊ ลัง้ แซ่โล้ ว
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
12 มีนาคม 2556
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ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
- ปริ ญญาตรี
บุตรของ
14.0624% 2542 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ นายวัลลภ กับนาง
14.0628%
กรรมการบริ หาร /
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
- ประกาศนียบัตร
วราภรณ์
(รวมคูส่ มรส
รองกรรมการผู้จดั การ
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
และน้ องของ
และบุตรที่ยงั
เลขานุการบริ ษัท
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นายชาลี /
ไม่บรรลุนิติ
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนใน
(IOD)
นายอารักษ์
ภาวะ)
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
บริ ษัทอื่น
สัดส่วนการ
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ถือหุ้นไม่
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ด้ านพลังงาน
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

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

คูส่ มรสของ
นายวัลลภ
และมารดาของ
นายชาลี /
นายอารักษ์ /
นางสาวทิพวรรณ

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 7

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

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

- การเข้ าลงทุนใน
บริ ษัทอื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

9.

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

อำยุ
(ปี )
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คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
คูส่ มรสของ
0.0001% 2546 – ปั จจุบนั - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
- ผู้ผลิตและจัด
นายชาลี
14.0627%
(ส่วนสาขา)
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

10.

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
(ส่วนสานักงานใหญ่)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -
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- ปริ ญญาตรี
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คูส่ มรสของนางสาว
ทิพวรรณ

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 8

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

อำยุ
(ปี )

ลำดับ

รำยชื่อ/ตำแหน่ ง

11.

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

40

นายราชา พจน์อริ ยะ
- ผู้อานวยการโรงงาน
สานักงานใหญ่
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -
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นายอรรถพล ธนาพล
- ผู้อานวยการโรงงานสาขา 1
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายอรรถพล ผลห้ า
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12.

13.

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วนกำรถือ
ประสบกำรณ์ กำรทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ ำง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลำ
ตำแหน่ งและชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
(%)
ไม่มี
0.0001% 2542 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน - ผู้ผลิตและจัด
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

- ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบันฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

- มัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา

ไม่มี

ไม่มี
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

0.0001%
สัดส่วนการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 9

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

2551 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการโรงงานสาขา 1
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

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

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 10

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่ อย
ชื่อ – นำมสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลเอกเทอดศักดิ์
รศ.ดร.มนตรี
รศ.ทรงกลด
นายวัลลภ
นางวราภรณ์
นายชาลี
นายอารักษ์
นางสาวทิพวรรณ
หมำยเหตุ 1
3
5
7
9

มารมย์
โสคติยานุรักษ์
จารุสมบัติ
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค
จำกัด (มหำชน)
1, 6
2, 5
2, 6
2, 3
2
2, 4, 9
2, 8, 9
2, 4, 9

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร

2
4
6
8

บริษัท วีว-ี เดคคอร์ จำกัด
(บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.95)

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำกัด
(บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 75.00)

บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จำกัด
(บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99)

2
2
2
2, 8
2

2
2
2
2, 8
2

2
2
2
2, 8
2

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัท มีบริ ษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริ ษัท วีว-ี เดคคอร์ จากัด และบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ต่อมา บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ได้ ถกู จดทะเบียน
จัดตังเป็
้ นบริ ษัทย่อยเพิม่ เติมอีก 1 แห่ง เป็ นที่เรียบร้ อยเมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2560

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด โดยนางสาววรรณา เมลืองนนท์ ทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดังนี ้
นำงสำววรรณำ เมลืองนนท์
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
� บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
ปี 2537 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
ด้ านตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชี บริ การด้ านบัญชีและที่ปรึกษา งาน
ตรวจสอบเพื่อ Due Diligence
� บริ ษัท สัจจะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2559 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
� บริ ษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2559 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการ
� บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
มีนาคม 2559 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
� บริ ษัท พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
มิถนุ ายน 2557 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
� บริ ษัท ที่ปรึกษากฏหมายฟาร์ อีสต์ จากัด
ปี 2536 ถึง ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาด้ านบัญชี ระบบบัญชี และภาษี อากร
� บริ ษัท ปิ คนิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2554 ถึง ตุลาคม 2556
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
� บริ ษัท กิจพร จากัด (ธุรกิจค้ าส่งออกข้ าว)
ปี 2536
ผู้จดั การบัญชี
� บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
ปี 2534-2535
ด้ านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี
� บริ ษัท คูเปอร์ ส แอนด์ ไลแบรนด์ จากัด
ปี 2533-2534
ด้ านตรวจสอบบัญชี
กำรศึกษำ
� ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
� ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 1

ปี 2537
ปี 2534
ปี 2533

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

� โรงเรี ยนราชินี

ปี 2529

ประกำศนียบัตร
� ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
� การอบรมด้ านการตรวจสอบภายใน เรื่ อง การตรวจสอบทุจริต จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
� การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด รุ่นที่
3/56 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
� การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่
3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
� การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO - ERM ของแต่ละ
ระบบงาน (ธันวาคม 2554)
� หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
� หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
� ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170
ผลงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
� บริ ษัท โพลาริ ส แคปปิ ตลั จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จากัด (มหาชน)
� บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทมหาชนจากัด (อืน่ ๆ)
� บริ ษัท เกรท ดิสทริ บิวเทอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 3

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์ สนิ
ในรอบปี 2559 บริ ษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สนิ ใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้
1. ทรัพย์สนิ ที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน
หน่ วย : ล้ ำนบำท

ทรัพย์ สิน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักร เครื่ องมือ
และเครื่ องใช้
รวม

38.45
174.49
227.78

มูลค่ ำทรัพย์ สนิ
สุทธิ
38.45
(107.57)
66.92
(125.16)
102.62

440.72

(232.73)

มูลค่ ำตีรำคำเพิ่ม

ค่ ำเสื่อมรำคำ
สะสม

2. ชื่อผู้ที่ทาหน้ าที่ประเมินราคาทรัพย์สนิ
นายเด่นศักดิ์ สิทธิ์สกุลชัย ผู้ประเมินที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
นายชัชชัย นันทเมธีสขุ ผู้ประเมินเครื่ องจักร เครื่ องมือ และเครื่ องใช้
3. ชื่อผู้ประเมินหลัก
บริ ษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
4. วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สนิ
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะและเพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนั
5. วันที่ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สนิ
1 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1

207.99

ค่ ำเผื่อด้ อยค่ ำ
(2.53)
(2.93)
(5.46)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบอื่น ๆ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ อื่น ๆ หน้ าที่ 1

