แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited :
ECF) (“บริ ษัท”) กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยความเป็ นเลิศในการ
บริ หารและจัดการตามมาตรฐานสากล สูค่ วามพึงพอใจสูงสุด”
พันธกิจ (Mission)
“เป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ที่มี คณ
ุ ภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ น
สาคัญ โดยยึดนโยบายการบริ หารงานที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ ”
เป้าหมายระยะยาว
บริ ษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรั กษาอัตราการเจริ ญเติ บโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร รวมถึงการตังเป้
้ าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี
ธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“ECF” หรื อ “บริ ษัท”) กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการ
ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ ที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็ นผู้สง่ ออกเฟอร์ นิเจอร์ อนั ดับต้ น ๆ ของประเทศไทย
ปั จจุบนั บริ ษัทยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายในกลุม่ เฟอร์ นิเจอร์ ให้ เพิ่มขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการ
เติบโตสาหรับ ปี 2560 เท่ากับประมาณร้ อยละ 4.69 แม้ จะเป็ นการเติบโตที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ก็ตาม เนื่องจาก
ในปี 2560 ที่ผา่ นมา โดยภาพรวมการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ของประเทศโดยเปรี ยบเทียบจากสกุลเงินดอลล่าสหรัฐมีอตั รา
การเติบโตที่ลดลงจากเดิมเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 หรื อมีอตั ราติดลบที่ร้อยละ 7.82 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงปี 2558
เทียบกับปี 2559 มีอตั ราติดลบที่ร้อยละ 4.53 ซึ่งเป็ นผลจากปั จจัยของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยงั คงมีความไม่แน่นอน แต่
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะส่วนของยอดขายที่จาหน่ายภายในประเทศ ในรอบปี 2560 บริ ษัทสามารถสร้ างอัตรา
การเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศเท่ากับร้ อยละ 16.74 ในขณะที่รายได้ จากการส่งออกลดลงร้ อยละ
3.13 โดยปั จจัยสาคัญจากการลดลงของรายได้ จากการส่งออก เกิดจากช่วงปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วง
ปี 2559 ที่ผา่ นมา
สาหรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในประเทศต่าง ๆ เป็ นจานวนมากกว่า
10 ประเทศ ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ตะวันออกกลาง อินเดีย อังกฤษ สหรัฐ อเมริ กา ชิลี ไต้ หวัน จีน รวมถึงประเทศในกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ แก่ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งหากพิจารณาเป็ นรายประเทศจะพบว่า มีบางประเทศที่อตั ราการ
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เจริ ญเติบโตของยอดขายมีการปรั บตัวเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังประเทศใ หม่ซึ่ง
จะต้ องติดตามผลของคาสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง ว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการจาหน่ายไปยังประเทศนัน้ ๆ ให้ เพิ่มขึ ้นอีกได้
หรื อไม่
อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของยอดขายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว เกิดจากการปรับกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจในส่วน
ของช่องทางการจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศ โดยชูตราสินค้ า Costa ขึ ้นเจาะ
ตลาดร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย ประกอบกับการเสริ มทีมงานด้ านการตลาดและการขายให้ เพิ่มขึ ้น โดยมีอตั ราการ
เติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายผ่านร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับร้ อยละ 180.40 ซึง่ เป็ นผลให้ ในปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ภายในประเทศให้ เติบโตต่อเนื่องได้ แต่เนื่องจากการดาเนินงาน
ดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ น ดังนันปริ
้ มาณการขายจะยังน้ อยเมื่อเทียบกับรายได้ จากการส่งออกและการจาหน่ายผ่านตรา
สินค้ าของบริ ษัท ซึง่ จะจาหน่ายผ่านกลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีสดั ส่วนรายได้ จากการ
จาหน่ายผ่านร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อยเท่ากับร้ อยละ 7.51 เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาจากช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ผ่านกลุ่มลูกค้ าประเภทร้ านค้ าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) ที่เป็ นการสัง่ ซื ้อโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ในช่วงปี 2560 ที่ผา่ นมา พบว่า บริ ษัทสามารถสร้ าง
อัตราการเติบโตของยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยการจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้ วยตรา
สินค้ าต่าง ๆ ได้ แก่ เฮ้ าส์แบรนด์ของเทสโก้ โลตัส ที่จาหน่ายให้ กับเทสโก้ โลตัส แบรนด์ Leaf จาหน่ายให้ กับโฮมโปร แบ
รนด์ Fur Direct จาหน่ายผ่านบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จาหน่ายผ่านเมกาโฮม รวมถึง แบรนด์ ฮาสต้ า (HASTA)
จาหน่ายผ่านไทวัสดุ รวมถึงการผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั แบรนด์วินเนอร์ (Winner)
สาหรับช่องทางการจาหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าสาหรับกลุ่มลูกค้ า
ระดับกลางถึงบนนัน้ เนื่องจากบรรยากาศความไม่เชื่อมัน่ ต่อการบริ โภค และจับจ่ายใช้ สอยภายในประเทศ ทาให้ รายได้
จากการจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว มีรายได้ จากการขายลดลงร้ อยละ 9.31 อย่างไรก็ ตาม หากความเชื่อมั่นด้ าน
เศรษฐกิจ และบรรยากาศการจับจ่ายใช้ สอยภายในประเทศกลับมาฟื น้ ตัวดีอีกครัง้ โดยปกติแล้ วช่องทางการจาหน่าย
สินค้ าผ่านโชว์รูม ELEGA จะยังสามารถสร้ างอัตราการเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ โดยภาพรวมผลการดาเนินงานในส่วนของรายได้ จากการขาย ซึง่ นอกจากการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เ ฟอร์ นิเจอร์ แ ล้ ว บริ ษัท ยังมี รายได้ จ ากการจาหน่า ยกระดาษปิ ดผิ ว รวมถึ งไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยในรอบปี 2560 บริ ษัทสามารถสร้ างอัตราการเติบโตของรายได้
จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว รวมถึงไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ งได้ เติบโตร้ อยละ 11.87 และร้ อยละ 43.18 ตามลาดับ
ส่งผลให้ ภาพรวมในส่วนของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ และวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 5.49 หรื อ
คิดเป็ นมูลค่ารายได้ จากการขายเท่ากับ 1,429.87 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เท่ากับ 74.41 ล้ านบาท
ธุรกิจร้ านค้ าปลีก
นอกจากนี ้ในภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในส่วนของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”
หรื อ “บริ ษัทย่อย”) ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้ อยละ 75 ปั จจุบนั
ดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีก (“Can Do”)
Can Do คือ รูปแบบร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ าในราคา 100 เยน ทังร้้ าน มีต้นกาเนิดจากประเทศญี่ปนุ่ ก่อตัง้
โดย Can Do Co.,Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มีสานักงานใหญ่
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ตังอยู
้ ใ่ นย่านชินจูกุ โตเกียว ข้ อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 Can Do มีสาขาทัว่ ประเทศญี่ปนและทั
ุ่
ว่ โลกรวมไม่
ต่ากว่า 994 สาขา และมีรายได้ ไม่ต่ากว่า 68,829.45 ล้ านเยน จากจานวนสาขาทังหมด
้
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 เพื่อต้ องการให้ คนไทยได้ ใช้ สินค้ าคุณภาพดีภายใต้ แบรนด์
ญี่ปนุ่ ในราคาที่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ จึงได้ ติดต่อเข้ าไปที่สานักงานใหญ่ของ Can Do ในที่สดุ จึงเกิดการตัดสินใจร่ วม
ธุรกิจกัน
รูปแบบร้ าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ านค้ านาเข้ าสินค้ าคุณ ภาพดี ภายใต้ แบรนด์ญี่ปนุ่ ขายสินค้ าทัง้
ร้ านในราคา 60 บาท โดยมีสินค้ าให้ เลือกซื ้อนับหมื่นรายการ ครอบคลุมตังแต่
้ ของใช้ ภายในบ้ าน สินค้ าเพื่อความงาม
ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ ทาความสะอาด อุปกรณ์ เครื่ องเขียน งานฝี มือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ กล่อง ตะกร้ าใส่ของ
สินค้ าเทศกาล ฯลฯ โดยสาขาแรกตังอยู
้ ท่ ี่ฟิวเจอร์ พาร์ ครังสิต เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ครอบคลุมตังแต่
้ กลุม่ วัยรุ่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้ าน วัยทางาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Can Do มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 4 สาขา ได้ แก่
1. สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ขนาดพื ้นที่ 175 ตารางเมตร
2. สาขาซีคอนสแควร์ ขนาดพื ้นที่ 120 ตารางเมตร
3. สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก ขนาดพื ้นที่ 130 ตารางเมตร
4. สาขาโฮม โปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื ้นที่ 140 ตารางเมตร
นอกจากนี ้ ECFH ได้ มีช่วงเวลาที่ได้ เข้ าดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานในช่ วงสัน้ ๆ ระหว่างปี 2558 – 2559 โดย
ECFH ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัท ECF Tornado
Energy Godo Kaisha (“ECF-Tornado”) ที่มีการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เม
กะวัตต์ โดยมีที่ตงของโครงการอยู
ั้
่ที่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีสดั ส่วนการ
ถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51.00 ได้ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้ อย ตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม
2558 ต่อมาบริ ษัทได้ พิจารณาตัดสินใจขายทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ให้ แก่ Capital
Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น ตังแต่
้ ปี 2526 เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจด้ าน
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้ านอื่น ๆ ในประเทศญี่ปนุ่ โดยได้ ดาเนินการจัดทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2559 ทรัพย์สนิ ที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิจากภาษี ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินประมาณ 82.19 ล้ านบาท ซึง่ เป็ น
ราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทังสิ
้ ้น 5 ราย คิดเป็ นกาไรเมื่อเทียบกับต้ นทุน
เงินลงทุน ประมาณร้ อยละ 43.94 สาหรับสาเหตุที่ตดั สินใจขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผลกาไรที่จะได้ รับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการที่ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี สาหรับระยะเวลาดาเนินโครงการ
20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกาไรจากการขายทรัพย์สนิ ให้ 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 ที่
ผ่านมา ดังนันปั
้ จจุบนั ECFH จึงไม่ได้ ดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนแต่อย่างใด
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ธุรกิจพลังงานทดแทน
ด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะขยายการดาเนินธุรกิจไปยังด้ านพลังงานทดแทน และเพื่อการปรับโครงสร้ างในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทและสร้ างความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจด้ านพลังงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตั ้ง บริ ษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ
พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน โดยมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อเข้ าลงทุนและ
ดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่น ๆ บริ ษัทได้
ดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ขึ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริ ษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 จากทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่ 1.00 ล้ านบาท ปั จจุบนั
มีทุนจดทะเบียนจานวน 522,652,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นจานวน 52,265,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 454,252,500 บาท
- โรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวล
สาหรับช่วงปี 2560 เป็ นปี ที่บริ ษัทมีการขยายการลงทุนสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทนอย่างมีนยั สาคัญ
โดยต่อมา ECF-P ได้ เข้ าร่ วมทุนในบริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ในสัดส่วนร้ อยละ 33.37 ในปั จจุบนั
SAFE มีทุนจดทะเบียนจานวน 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว โดย SAFE ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ปั จ จุบัน SAFE ได้ เ ข้ า ลงทุน ในบริ ษั ท ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้า พลัง งานชี ว มวล โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”) โดย SAFE เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่ อ.แว้ ง จ.นราธิวาส
โดยเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นมา
ปั จจุบนั PWGE มีทุนจดทะเบียนจานวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
2. บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ปั จจุบนั
ดาเนินธุรกิจโรงสับไม้ เพื่อป้อนวัตถุดิบ ได้ แก่ ไม้ สบั (Woodchip) ให้ กบั โรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า
ปั จจุบนั SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
3. บริ ษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“BINA”) ซึ่ง SAFE เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 49
ปั จจุบนั BINA อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบแก๊ สซิฟิเคชัน่ รวม 2 โครงการ
ซึ่งมีกาลังการผลิตติดตังโครงการละ
้
1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ และ อ.ลอง จ.แพร่
ทังนี
้ ้คาดว่า จะเริ่ มมีการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สาหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง ได้ ภายในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 นี ้
ปั จจุบัน BINA มี ทุนจดทะเบียนจานวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน
5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
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- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์
นอกจากนี ้ ในช่วงปี 2560 บริ ษัทยังได้ ขยายการเข้ าลงทุนด้ านธุรกิจพลังงานทดแทนสู่ธุรกิ จโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 220 MW และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ
บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จากัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรื อ “GEP”) ซึ่งตัง้ อยู่ที่เมืองมินบู รั ฐ มาเกว ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) โดยให้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อย
ที่บริ ษัทถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 20
ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 125,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ้น 1,257,558 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 62,755,800 บาท ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้คาดว่าจะ
เริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สาหรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็ นเฟสแรก ได้ ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี ้ จาก
ทังหมด
้
4 เฟส ที่จะเริ่ มทยอยการก่อสร้ างไปเรื่ อย ๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
GEP มีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีอีพี (เมียนมาร์ ) จากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน
GEP-Myanmar เพียงบริ ษัทเดียว และไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทสัญชาติ
เมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วที่ 5.398 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ
176.29 ล้ านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดย GEP มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน
GEP-Myanmar เท่ากับร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วทังหมดใน
้
GEP-Myanmar และมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าติดตังรวม
้ 220 MW และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
GEP-Myanmar ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้ าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสาคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา
ก่อสร้ าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริ หารจัดการ บารุ งรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื ้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
220 MW หรื อคิดเป็ นอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่ง
ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองมินบู รัฐมาเกว ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date หรื อ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทังหมด
้
4 เฟส ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ ้นด้ วย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 40 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 80 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 120 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 170 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โดยภายหลังจากเริ่ ม COD สาหรับเฟสที่ 1 แล้ วสาหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีกาหนดระยะเวลา
ประมาณ 360 วัน สาหรับการเริ่ มต้ น COD ในเฟสต่อไป
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สาหรับการเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนัน้ โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิการเข้ าทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ท่ ี่ อาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง แทนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริ ษัท ทรู เอ็นเนอร์ ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (“TRUEP”) ซึง่ บริ ษัทได้ ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนแล้ วแต่ไม่สามารถทาความตกลงในการเข้ าลงทุนได้
บริ ษัทจะเข้ าทาการตรวจสอบสถานะของกิจการ เป็ นเวลา 60 วัน นับจากวันที่บริ ษัทได้ รับข้ อมูลจาก
CRS ในส่ว นที่ เ ป็ น สาระสาคัญครบถ้ ว นแล้ ว อาทิ งบการเงิ น สัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้า และใบอนุญ าตต่า ง ๆ และจะ
ทาการศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว
ตามขันตอนต่
้
อไป โดยกาหนดจะต้ องเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกิจการภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เข้ าลงนามในบันทึกความ
เข้ าใจระหว่างกัน ซึ่งบริ ษัท และ CRS ได้ เข้ าลงนามเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
สาหรั บการเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ปั จจุบันบริ ษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความ
เป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนทังในส่
้ วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลาย
โครงการ ซึง่ ขณะนี ้ยังไม่ได้ ข้อสรุป
- การอยู่ ร ะหว่ างการพิ จ ารณาศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเข้ าลงทุน ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่า ยแผ่นไม้
(Wood-Based Panel)
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 13/2560 เมื่ อวัน ที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้ มี มติ อนุมัติใ ห้ บ ริ ษั ท
ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 คือ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด
จากัด (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุ จดทะเบียนจานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่เรี ยกชาระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตังธุ
้ รกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้
(Wood-Based Panel) ได้ แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีกาลังการ
ผลิตที่ 600 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในการจัดตังบริ
้ ษัท เพื่อการลงทุนตามที่กาหนดในวัตถุประสงค์การจัดตัง้
ข้ างต้ น บริ ษัท ยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ รวมถึง ประโยชน์ที่จะมีตอ่ บริ ษัท และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยหาก
บริ ษัท มีความคืบหน้ าหรื อมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในบริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด บริ ษัทจะรายงานความ
คืบหน้ าหรื อข้ อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ ข้อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทราบ รวมทัง้
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการต่อไป
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ปั จจุบนั สามารถสรุปโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทอีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค ได้ ดงั นี ้
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
99.99%

บริษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด
อยูร่ ะหว่างการศึกษาความ
เป็ นได้ ในการลงทุน

75%

99.95%

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้ านร้ านค้ าปลีก
และธุรกิจอื่น ๆ ยกเว้ นด้ าน
พลังงาน

บริษัท วีวี เดคคอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่าย
กระดาษปิ ดผิว

99.99%
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงานทุกประเภท
20.00%

33.37%

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
99.99%

99.99%

บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์ ยี จากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
7.5 เมกะวัตต์ จ.นราธิวาส

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนไม้ สาหรับใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า

บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
49.00%

บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอแมส
แก๊ สซิฟิเคชัน่
จานวน 2 โครงการ ที่ จ.แพร่

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม จากัด (ECI)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535 ในช่วงแรกเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ ยางพาราแปรรู ป และผลิตและ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ต่อมาได้ เปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจเป็ นการซื ้อมา จาหน่ายไปในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเองและเฟอร์ นิเจอร์ ที่นาเข้ ามาเพื่อจาหน่าย โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ ว
เท่ากับ 20,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มีการกาหนดนโยบายการดาเนินธุร กิจที่จะ
ไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
ปั จจุบนั ไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยูร่ ะหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ดกิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
2. บริ ษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จากัด (ECD)
จัด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม 2539 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผู้ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ และประกอบกิจการนาเข้ าหรื อส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ทกุ ชนิดตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีทนุ จด
ทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษั ท เข้ า ไปเป็ น กรรมการ และผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ดัง กล่า ว อย่ า งไรก็ ต าม ทางบริ ษั ท ได้ จัด การประชุ ม
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คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มี
การกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด ” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึน้ ปั จจุบันไม่มีการดาเนินธุรกิ จและอยู่ระหว่างรอการชาระบัญชี และปิ ด
กิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
3. บริ ษัท วี – ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้ และให้ บริ การ
ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจาหน่ายให้ แก่โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ไป โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ ว
เท่ากับ 27,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มีการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะ
ไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
ปั จจุบนั ไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยูร่ ะหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ดกิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
4. บริ ษัท วี – ชัท อินดัสทรี จากัด (VCI)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง โดยมี
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และผู้ถือ หุ้นใหญ่ ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม ทางบริ ษัทได้ จัดการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มี
การกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด ” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ปั จจุบันไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ด
กิจการให้ เรี ยบร้ อยต่อไป
5. บริ ษัท บี.วี.พาราวูด จากัด (BV)
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายไม้ แปรรูป โรงเลือ่ ย โรงอบไม้ โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
ทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 2,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ น
กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1
/ 2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้ มีการกาหนดนโยบายการ
ดาเนิ น ธุ ร กิ จ ที่จ ะไม่แ ข่ง ขัน กับ บริ ษั ท อี สต์ โคสท์ เ ฟอร์ นิเ ทค จ ากัด ” ทัง้ นี เ้ พื่ อ เป็ นการป้อ งกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ปั จจุบนั ไม่มีการดาเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการชาระบัญชีและปิ ดกิจการให้ เรี ยบร้ อย
ต่อไป
ทังนี
้ ้บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในลาดับที่ 1 ถึงลาดับที่ 5 ดังกล่าว ทางบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผู้รับสัญญา” ได้ จดั ทาสัญญาบันทึกข้ อตกลง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 กับ บริ ษัท อีสต์โคสท์ อุตสาหกรรม
จากัด บริ ษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จากัด บริ ษัท วี – ชัท เดคคอร์ จากัด บริ ษัท วี – ชัท อินดัสทรี จากัด และ บริ ษัท บี.วี.
พาราวูด จากัด โดยแต่ละบริ ษัทในฐานะ “ผู้ให้ สญ
ั ญา” โดยสรุปสาระสาคัญของสัญญาบันทึกข้ อตกลง ได้ ดงั นี ้
1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิ จใด ๆ ไปในทางจาหน่ายทรัพย์สิน โอน จานอง จานา แลกเปลีย่ นซึ่ ง
เป็ นประเภท รุ่น และชนิ ดเดียวกันในสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ใด ๆ กับผูร้ บั สัญญาทีผ่ รู้ บั สัญญาได้ดาเนิ นการ
ประกอบธุรกิ จอยู่ก่อนหน้าหรื อดาเนิ นการประกอบธุรกิ จอยู่ภายหลังผูใ้ ห้สญ
ั ญา
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2. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ผลิ ตไม้แปรรู ป ไม้อบแห้ง ไม้วีเนียร์ และไม้อืน่ ๆ ตลอดจนทาเครื ่องเรื อน เครื ่องใช้
ทีท่ าจากไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ไม้ยางพารา และวัสดุอปุ กรณ์อืน่ ๆ ทุกชนิ ด รวมถึงการจาหน่ายสินค้าทัง้ ใน
ประเทศหรื อส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
3. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ผลิ ตกระดาษปิ ดผิ ว ปิ ดขอบ และพีวีซีปิดผิ ว ปิ ดขอบ รวมถึงการจาหน่ายสิ นค้าทัง้
ในประเทศหรื อส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
4. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าจะไม่ดาเนิ นการนาเข้าหรื อส่งออกไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ไม้วีเนียร์ ไม้อืน่ ๆ
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ปิ ดขอบ และพี วีซีปิดผิว ปิ ดขอบ
ทุกชนิ ด ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ทีเ่ กี ่ยวข้องทุกชนิ ด
5. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า จะไม่ประกอบธุรกิ จใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) ตลอดจนดาเนิ นกิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกับธุรกิ จทุกประเภทกับบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด
(มหาชน) หรื อกระทาการอืน่ ใดอันเป็ นการแข่งขันทางการค้า
6. หากผู้ให้สญ
ั ญาไม่ ได้ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาบันทึ กข้อตกลงที ่ให้ไว้กับผู้รับสัญญา ตามข้อ 1 ถึ ง ข้อ 5 ผู้ให้
สัญญายิ นยอมชาระค่าปรับเป็ นจานวนเงิ น 5 ล้านบาทต่อบริ ษัท (ซึ่ งมูลค่า 5 ล้านบาท ทางผู้รับสัญญา
พิ จารณาแล้วเห็นว่ ามี ความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื ่องจากทัง้ 4 บริ ษัทดังกล่าวขณะนี ้ไม่ มี
รายได้จากการดาเนิ นธุรกิ จแล้ว) พร้อมดอกเบี ้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที ่ผูใ้ ห้สญ
ั ญาผิ ดสัญญาไม่ได้
ปฏิ บตั ิ ตามบันทึ กข้อตกลงที ่ได้ทาไว้ให้แก่ ผู้รับสัญญา และหากการใด ๆ ที ่ผู้ให้สญ
ั ญาไม่ ได้ปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญาบันทึ กข้อตกลงนัน้ หากเกิ ดความเสี ยหายใด ๆ แก่ ผู้รับสัญญา ผู้ให้สญ
ั ญายิ นยอมที ่จะชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนให้แก่ผรู้ บั สัญญา และยิ นยอมให้ผรู้ บั สัญญาดาเนิ นการตามกฎหมายได้ทกุ กรณี
6. บริ ษัท เอ แอนด์ เอส อินเตอร์ จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจส่งออก แร่เหล็ก แร่พลวง ส่งออกข้ าวเพื่อจาหน่ายต่างประเทศ
นาเข้ าไม้ แปรรูป โดยมีทนุ จดทะเบียน 5,000,000 บาท และทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ 1,250,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว
มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ขณะนี ้ทางบริษัทได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทแล้ วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และได้ ชาระบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว
7. บริ ษัท บีซีเอ แม็ค คอร์ ป จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจค้ าแร่ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ วเท่ากับ
5,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าว มีรายชื่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ทางบริ ษัทได้ จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และ
ได้ ชาระบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว
8. บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นเิ จอร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่
ชาระแล้ วเท่ากับ 2,000,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าวมีนางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ เป็ นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในบริ ษัทดังกล่าว ซึง่ นางสาวกฤษชนกฯ เป็ นคูส่ มรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้น
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริ หารของบริษัท
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9. บริ ษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เฟิ ร์น จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของ บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนและทุนที่
ชาระแล้ วเท่ากับ 960,000,000 บาท โดยบริ ษัทดังกล่าวมีนางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในบริ ษัทดังกล่าว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เป็ นคู่สมรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้น
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริ หารของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ เนื่องจากเพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในกรณีที่นายอารักษ์ สุข
สวัสดิ์ และคู่สมรสคือ นางสาวกฤษชนก ปั ทมสัตยาสนธิ ซึ่งแต่ละท่าน มีสว่ นร่ วมในการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ดังนัน้ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะ ผู้ให้ สญ
ั ญา ได้ จดั ทาสัญญาขึ ้นต่อ บริ ษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ในฐานะ บริ ษัท โดยมีสาระสาคัญของสัญญา ดังนี ้
1. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า ในระหว่างที ่ผู้ให้สญ
ั ญาดารงตาแหน่งกรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท และ/หรื อยังเป็ นพนักงานของบริ ษัท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที ่ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วยความซื ่อสัตย์
สุจริ ต และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงเพิ่ มเติ มว่า ในระหว่างทีผ่ ใู้ ห้สญ
ั ญาดารงตาแหน่งตามข้อ 1 และ/หรื อยังเป็ นพนักงานของ
บริ ษัท ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะไม่ ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษัท
หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษัทหรื อเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิ ดใน
ห้างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกสาร หรื อบริ ษัทอื ่นที ่ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่าง
เดี ยวกัน และ/หรื อเป็ นการแข่ งขันกับกิ จการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื ่ อประโยชน์ตนเองหรื อประโยชน์ผูอ้ ื ่น
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษัท พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่ อนที ่จะมี มติ แต่งตัง้ ผู้ให้
สัญญาเป็ นกรรมการของบริ ษัท หรื อโดยได้รบั ความยิ นยอมจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อที ่ประชุมผูถ้ ื อ
หุน้ ของบริ ษัท แล้วแต่กรณี ตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรื อกฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้อง
ในกรณีที่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขข้างต้น บริ ษัทมี สิทธิ ทีจ่ ะเรี ยกร้องค่าเสียหาย
ในการทีบ่ ริ ษัทได้รบั ความเสียหายจากการกระทาของผูใ้ ห้สญ
ั ญาก็ได้ ทัง้ นี ้ ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที ่
บริ ษัทหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามทีก่ ล่าวในวรรคต่อไปทราบถึงการฝ่ าฝื น และไม่เกิ น 2 ปี นับแต่วนั ฝ่ าฝื น
ในกรณีที่ บริ ษัทไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสียหายข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายิ นยอมให้ผูถ้ ื อหุ้นคนหนึ่งคนใดหรื อ
หลายคน ซึ่ งถื อหุ้นรวมกันไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที ่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษัท
ดาเนิ นการเรี ยกร้องก็ได้ ถ้าหากบริ ษัทไม่ดาเนิ นการตามทีผ่ ถู้ ือหุน้ แจ้งภายใน 1 เดือน นับจากวันทีแ่ จ้ง หรื อ
อายุความตามวรรคสอง เหลือน้อยกว่า 1 เดือน ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องแทนบริ ษัทนัน้ ก็ได้
3. หากในอนาคต ผูใ้ ห้สญ
ั ญาได้รบั ข้อมูล หรื อมี ผเู้ สนอข้อมูลทีเ่ กี ่ยวกับธุรกิ จการผลิ ตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ที ่มีศกั ยภาพและมี ความน่าสนใจในการลงทุน ผู้ให้สญ
ั ญาตกลงที ่จะนาเสนอให้คณะกรรมการของบริ ษัท
เป็ นผูพ้ ิ จารณาทัง้ หมดเพียงผูเ้ ดี ยว และแม้ว่าคณะกรรมการของบริ ษัท จะไม่พิจารณาดาเนิ นการลงทุนใน
ธุรกิ จการผลิ ตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ดงั กล่าวก็ ตาม ผู้ให้สญ
ั ญาก็ จะไม่ ดาเนิ นการลงทุนกับบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ร่ วมลงทุน หรื อถือหุน้ ใด ๆ เอง ไม่ว่าเงือ่ นไขในการลงทุนจะมี เงือ่ นไขทีด่ อ้ ยกว่าก็ตาม
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1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัทจดทะเบียนก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 6,000,000 บาท (หกล้ าน
บาทถ้ วน) โดยในช่วงแรกก่อตัง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดแบบ
ประกอบด้ วยตนเอง ภายใต้ การบริ หารงาน โดยกลุม่ นักธุรกิจคนไทย นาโดยนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในปั จจุบนั และครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็ นผู้ก่อตังและบุ
้
กเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ มาตังแต่
้ ช่วงปี
2535
ในปี 2535 กลุม่ ผู้บริ หารหรื อกลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ได้ ก่อตัง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จากัด (ECI)
ขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ ยางพาราแปรรู ป และผลิ ต และจาหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ 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 ชนิด ตลอดจนวัสดุอปุ 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 าและจาหน่ายสินค้ า ภายใต้
ตราสินค้ า “ELEGA” ซึง่ เป็ นตราสินค้ าสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สงั่ ซื ้อทังจากในประเทศและน
้
าเข้ า
จากต่างประเทศ ต่อมาในปี 2542 ได้ จดทะเบียนก่อตัง้ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (ECF) ขึ ้น เพื่อประกอบธุรกิจ
หลักเป็ นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดแบบประกอบด้ วยตัวเอง ซึ่งขณะนัน้ กระแสความนิยมใน
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดกาลังเพิ่มขึ ้นอย่างมาก หลังจากนันในช่
้ วงปี 2545 ได้ ดาเนินการจดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทขึ ้น
อีก 2 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท วี - ชัท เดคคอร์ จากัด (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษปิ ดผิวไม้
และให้ บริ การ ตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจาหน่ายให้ แก่โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ไป และในปี เดียวกันได้ ก่อตัง้ บริ ษัท
วี - ชัท อินดัสทรี จากัด (VCI) เพื่อประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง และได้ ย้ายฐาน
การผลิตจาก 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 โดยการก่อตังกลุ
้ ม่
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)

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
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
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บริษัท

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

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

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
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 ชอบ จากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ น บริ ษัท ประเมิ นมูลค่าทรั พย์ สิน เ พื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ โดยราคาซื ้อขายอ้ างอิงจากราคาประเมินที่ต่ากว่า ซึง่ ในขณะนันการจั
้
ดรู ปแบบโครงสร้ างดังกล่าว
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 ภาพสูงสุดเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ สาเหตุที่เลือกให้ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ 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 วนตามกาหนดเวลาแล้ ว
ภายหลังการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจใหม่ บริ ษัทจึงมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจครอบคลุมด้ านต่างๆ
ดังนี ้
1. ผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง โดยส่วนใหญ่ ใช้ 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 ้อมา ทังจากในประเทศและน
้
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
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พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในช่ วงที่ผ่านมา สรุ ปได้ ดังนี ้
ปี 2535

:

ปี 2539

:

ปี 2541

:

ปี 2542

:

ปี 2543

:

เริ่ มจดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ในนามของ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ อุตสาหกรรม
จากัด (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิ เจอร์ 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 ้อมา ทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจากต่างประเทศ และ
ก่อตังตราสิ
้
นค้ า “Leaf” ขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับการผลิตและจาหน่ายให้ กับ โฮมโปร
(Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบายของภาครั ฐ บาลภายใต้ ก าร
รณรงค์ ก ารใช้ สิ น ค้ า ไทยในขณะนัน้
- ECD ได้ รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริ มการส่งออกให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตราสินค้ าไทย “Thailand’s
Brand” เพื่อแสดงถึงการเป็ นผลิตภัณฑ์สง่ ออกที่มีคณ
ุ ภาพสูง
- ECI ได้ รับรางวัล "Prime Minister Award" จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบ
ให้ แก่ผ้ สู ง่ 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 อใช้
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 130,800 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

หน้ าที่ 1.0 - 13

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ปี 2544

:

-

ปี 2545

:

-

-

ปี 2546

:

-

ปี 2547

:

-

ปี 2553

:

-

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 เพื่ อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ ขยายกาลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพทางด้ านการผลิตให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม
โดยการลงทุนในเครื่ องจักรที่ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง (Hi - Technology) ซึ่งใช้ เงินลงทุนจานวนมาก
ในการสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรดังกล่าว เช่น 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
ขึ ้นเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิว ขึ ้น เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิต
กระดาษปิ ดผิวจะส่งจาหน่ายให้ กับ ECF และโรงงานผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ไป นอกจากนี ้ในปี
เดียวกัน อีสต์โคสท์ กรุ๊ ป ได้ ก่อตัง้ บริ ษัท วี - ชัท อิ นดัสทรี จากัด (VCI) เป็ นบริ ษัทที่ห้า เพื่อ
ดาเนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ ยางพาราแปรรู ป แทนการดาเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้
ปรับเปลี่ยนเป็ นการดาเนินธุรกิจซื ้อมา ขายไป (Trading) เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ น
ผู้ผลิตเอง และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซื ้อ ทังจากในประเทศและน
้
าเข้ าจากต่างประเทศ โดยทัง้
VCD และ VCI ขยายการลงทุนไปยังที่ดินแห่งใหม่ และก่อสร้ างโรงงาน บนเนื ้อที่กว่า 54 ไร่
บริ เวณซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง ต่ อ มาในปี
2555 ได้ ถกู จดทะเบียนเป็ นสานักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริ ษัท
ECI ได้ ขยายตลาดการจัดจาหน่ายสินค้ า โดยการก่อตังโชว์
้ รูมภายในร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 บริ ษัทได้ ขยายโชว์รูมไปยัง อินเด็ กซ์ 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 กลุ่มบริ ษัทอีสต์ โคสท์ ได้ เริ่ มดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิ จ จาก
ทัง้ หมด 5 บริ ษั ท ภายในกลุ่ม ให้ เหลื 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
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-

ปี 2554

:

-

-

-

-

-

ปี 2555

:

-

ขณะนันเป็
้ นกรรมสิทธิ์สว่ นตัวของกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมสิทธิ์ในนาม ECF ดาเนินการโอน
สายการผลิตสินค้ าพร้ อมทังจ
้ าหน่ายสินค้ าสาเร็ จรู ป สิน ค้ าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ ้นเปลือง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 4 บริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมสิทธิ์ของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลด
ยอดวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ของบริ ษัทในกลุม่ ที่มีกบั สถาบันการเงินและโอนเพิ่มเป็ นวงเงินสินเชื่อ
ของ ECF เป็ นการดาเนินการจ่ายชาระคืนหนี ้สินในระหว่างกลุม่ บริ ษัท เพื่อขจัดปั ญหารายการ
ระหว่างกัน (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
วันที่ 11 พฤษภาคม บริ ษัทได้ จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท วีวี – เดคคอร์ จากัด (V V-Décor) ขึน้
ในฐานะบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.95 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
โดยเรี ยกชาระเต็มมูลค่า ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้ านการตลาด (Trading) ให้ กบั ECF ใน
การเป็ 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 างมายัง
ECF รวมถึงการโอนย้ ายพนักงานจาก 4 บริ ษัท มาเป็ นพนักงานของ ECF โดย ณ วันที่ 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”
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ปี 2556

:

ปี 2557

:

ปี 2558

:

- 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)
- วัน ที่ 26 มีน าคม บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม เปิ ด การซื อ้ ขายหุ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เป็ นวันแรก (First Trading Day)
- เดือนตุลาคม บริ ษัทได้ เริ่ มขยายช่องทางการจาหน่ายสิน ค้ า ไปยังเมกาโฮม (Mega Home)
ศูนย์รวมสินค้ าบ้ านและวัสดุก่อสร้ างจาหน่ายทังปลี
้ กและส่ง เพื่ อ เป็ นส่ ว นช่ ว ยเสริ มสร้ าง
การเติบโตของยอดขายให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้ ตราสินค้ า “a7”
- วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษัทมีพื ้นที่เช่าเพื่อใช้ เป็ นโชว์รูมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าใน อิ นเด็กซ์
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 า กระทรวง
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
- เดือนตุลาคม บริ ษัทเริ่ มจาหน่ายสินค้ าให้ กับไทวัสดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการ
จาหน่ายสินค้ าให้ มากขึ ้นจากเดิม ภายใต้ ตราสินค้ า “HASTA”
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ขึ ้นเป็ น
ที่เรี ยบร้ อย โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holdings Company) ปั จจุบนั มี
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ปี 2559

:

-

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 ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการจาหน่ายโครงการดังกล่าว
ให้ กบั นักลงทุนรายอื่นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
วันที่ 30 มิถนุ ายน บริ ษัทได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) เพื่อความร่ วมมือในการ
ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยจะจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนขึ ้นร่ วมกับผู้ถือหุ้นราย
อื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท ฟอร์ จู น พาร์ ท อิ น ดัส ตรี ้ จ ากัด (มหาชน) (FPI) บริ ษั ท วิ ช ญ์
อุต สาหกรรม จ ากัด และกลุ่ม ผู้ประกอบการโรงไม้ หรื อโรงเลื่ อยไม้ ในเ ข ต พื น้ ที ่ ตั ง้ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ในแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2558 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2558 ได้ มีมติพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ใน
ฐานะบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
โดยการเข้ าร่ ว มเป็ นผู้ถือหุ้น ในบริ ษัทร่วมทุนแห่งใหม่รวม 5 บริ ษัท เพื่อเตรี ยมเข้ าร่วมประมูล
รับคัดเลือกและอนุญาตเป็ นผู้เสนอขายไฟฟ้าเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรื อการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่ องหลักเกณฑ์การรับซื ้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิ ด
เข้ าประมูลเพื่อ เสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายชื่อของบริ ษัทร่ วมทุนทัง้ 5 บริ ษั ท 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 และ
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี กรุ๊ ป (สงขลา) จากัด ทังนี
้ ้ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสิ ้นการ
ชาระบัญชีของ 4 บริ ษัทดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เนื่องจากไม่สามารถผ่านการประมูลเพื่อให้
ได้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าจากภาครัฐ
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
วั น ที่ 19 ธั น วาคม พิ ธี เ ปิ ดสาขาอย่ า งเป็ นทางการ (Grand Opening) ร้ าน Can Do สาขา
แรกคื อ สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั ง สิ ต ด้ วยขนาดพื น้ ที่ ใ ห้ บริ การ 175 ตารางเมตร
วันที่ 11 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 พิจารณาอนุมตั ิมติที่สาคัญ ดังนี ้
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o พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ ขึ ้นเพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิ จด้ านโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล โดยชื่ อบริ ษัทร่ วมทุนแห่งใหม่ ที่จะจดทะเบียนจัดตังคื
้ อ บริ ษัท เซฟ
เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ นที่ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.98 ซึ่งต่อมาได้ ถกู จด
ทะเบียนจัดตังเป็
้ นที่เรี 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 ท ย่อ 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
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 ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์
จากัด (“SAFE”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท (ซึ่งมี บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทถื อหุ้น ใน SAFE ปั จจุบนั คิดเป็ น สัดส่วนร้ อยละ 33.37 สัดส่วน
ดังกล่าวลดลงจากร้ อยละ 49.98 เนื่องจากมีการจาหน่ายหุ้นออกให้ กบั กลุม่ ผู้ร่วมทุนใหม่ที่เข้ า
ลงทุนใน SAFE คือ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ ้งส์ จากัด เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 33.26 ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการโรงไฟฟ้า PWGE) เข้ าซื ้อหุ้นสามัญจาก
ผู้ถือหุ้นของโครงการ (ร้ อยละ 99.99) คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังโครงการไม่
้
เกิน 425,000,000
บาท (โดยคิดเป็ นเงินลงทุนของ ECF-P เท่ากับ 141,652,500 บาท) ปั จจุบนั ECF-P มีทนุ จด
ทะเบียนจานวน 522,652,500 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นจานวน 52,265,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระเท่ากับ 454,252,500 บาท และ SAFE มีทนุ จด
ทะเบียนจานวน 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 4,260,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
3 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2560 ได้ มีมติ อนุมัติการเข้ าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ของ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี
เขียว จากัด (“โครงการฯ” หรื อ “GEP”) ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองมินบู รัฐมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวัตต์ โดยให้
หน้ าที่ 1.0 - 18
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บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99
เป็ นผู้เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึง่ ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ GEP เป็ นที่
เรี ยบร้ อย
15 มิถนุ ายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 ได้ มีมติที่สาคัญสาหรับรายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์รวม 2 โครงการ โดยพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นในกิจการต่าง ๆ
ผ่าน บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99 และ
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ในฐานะบริ ษัทร่ วม ซึ่งบริ ษัทย่อยถือหุ้นร้ อย
ละ 33.37 ในมูลค่าการลงทุนรวม 50.62 ล้ านบาท ได้ แก่ การเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของ บริ ษัท เซฟ
ไบโอแม็ส จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดย SAFE ในฐานะบริ ษัทร่ วมเข้ าเป็ นผู้ลงทุน เพื่อ
ดาเนินธุรกิจโรงสับไม้ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีมลู ค่าการเข้ าลงทุนจานวน
33.37 ล้ านบาท จากมูลค่าการลงทุนทังสิ
้ ้น 100 ล้ านบาท และการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของ บริ ษัท
บินา่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริ ษัทร่ วมเข้ า
เป็ นผู้ลงทุน เพื่อดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิงจากชีวมวล
(Gasification) ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่
อาเภอลอง จังหวัดแพร่ และอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีมลู ค่าการเข้ าลงทุนเป็ นจานวน
17.25 ล้ านบาท จากมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
105.495 ล้ านบาท
27 มิถุนายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี
จากัด (“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์
เริ่ มรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยการเข้ าลงทุนใน PWGE เป็ นการเข้ า
ลงทุนผ่าน บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99
และ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ในฐานะบริ ษัทร่ วม ซึ่งบริ ษัทย่อยถือหุ้น
ร้ อยละ 33.37 โดย SAFE จะเริ่ มรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560
เป็ นต้ นไป
27 ตุลาคม ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตัง้
บริ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด โดยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่
50.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทดังกล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชาระเท่ากับ 12.50
ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังเพื
้ ่อดาเนิน ธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้ (WoodBased Panel) ได้ แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล (Particleboard) ซึ่งยัง
อยูใ่ นระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
18 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 15/2560 มีมติอนุมตั ิเข้ าทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริ ษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด
(“CRS”) ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง แทนการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริ ษัท ทรู เอ็นเนอร์ ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (“TRUE-P”) ซึ่ง
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บริ ษัทได้ ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนแล้ วแต่ไม่สามารถทาความตกลงในการเข้ า
ลงทุนได้ CRS ถือหุ้นโดย บริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(“IFEC”) ที่สดั ส่วนร้ อยละ 99.99 ในขณะนีบ้ ริ ษัทอยู่ระหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่า
โครงการ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ และเรื่ อง
อื่น ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกับการเข้ า ซือ้ โครงการ ซึ่งรวมถึง ความสามารถของผู้ขายในการเข้ าท า
ธุรกรรมขายโครงการ และการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื ้อขาย และการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงอื่น ๆ
ตามสัญญาซื ้อขายที่จะได้ จดั ทาขึ ้นด้ วย
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น งานโดย บริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท วี วี
เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริษัทย่ อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.95
-

ธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“ECF” หรื อ “บริ ษัท”) ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่สงั่ ซือ้ จากทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิล
บอร์ 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 ที่
เกี่ยวข้ 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 กับลูกค้ า
ต่างประเทศ การผลิตและจาหน่ายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ได้ แก่ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา ให้ กบั
ลูกค้ าในประเทศ 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) และ วินเนอร์
(Winner)
สาหรับลูกค้ าต่างประเทศจะเป็ นการผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อให้ กบั บริ 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
จากการขายทัง้ หมด และที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เน้ นการขยายฐานลูกค้ าต่างประเทศไปยังกลุ่มประเทศในแถบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic Community) โดยหากเป็ นการจาหน่ายสินค้ าเพื่อส่งออกให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่
ประเทศ AEC จะใช้ ตราสินค้ า “My Fur”
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ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้ าของบริษัท

สัดส่วนรายได้ ที่ ร องลงมาคือ รายได้ จากการผลิตและจาหน่ายสินค้ า ภายในประเทศ โดยตราสิน ค้ า ที่
ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายให้ กับกลุ่มร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้ วยตราสินค้ าที่เป็ น
ของบริ ษัทเอง ได้ แก่ “Fur Direct” “Leaf” “a7” และ “HASTA” โดยเป็ นตราสินค้ าที่ทางบริ ษัทผลิตและจาหน่ายให้ กับ
บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และ ไทวัสดุ (Thai Watsadu) ตามลาดับ ส่วนการผลิต
เพื่อจาหน่ายสินค้ าให้ กับ 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 นใหญ่ ผลิต
จากไม้ จริ งภายในโชว์รูมสาขาเพื่อแสดงสินค้ าและจาหน่ายเฉพาะเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเอง 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
2560 เท่ากับ 14 สาขา และ 4 สาขา ตามลาดับ นอกจากช่องทางการจาหน่ายสินค้ าตามที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังมี
รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีก รายย่อย (Dealer) ที่เป็ นผู้จดั จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ทัว่ ประเทศ ภายใต้ ตราสินค้ า “Costa” เพื่อใช้ เป็ นตราสินค้ าสาหรับการจาหน่ายผ่านช่องทาง Dealer
สาหรับ ตราสินค้ า “Finna House” ที่ได้ เปิ ดตัวไปตังแต่
้ ปี 2558 จะเป็ นตราสินค้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
จาหน่ายสินค้ าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้ ลิขสิทธิ์ ลายการ์ ตูนจาก Disney ในฐานะที่บริ ษัทเป็ นผู้ซื ้อ
ลิขสิทธิ์ และได้ รับสิทธิ์ในการใช้ ลายการ์ ตนู จาก Disney เพื่อใช้ กบั ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี ้ยังเป็ น
เพียงผู้ได้ รับสิทธิ์รายเดียวในประเทศไทย ปั จจุบนั Finna House มีโชว์รูม 2 แห่ง ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่เช่าของ โฮมโปร มาร์ เก็ตวิล
เลจ สุวรรณภูมิ 1 สาขา และ เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา
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ตราสินค้ าของบริษัท
ตราสินค้ า

รู ปแบบ

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย

ELEGA
(เอลลีก้า)

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งทังส่
้ วนที่บริษัท
เป็ นผู้ผลิตเองและส่วนที่นาเข้ าจากต่างประเทศ และสัง่ ซื ้อ
จากในประเทศ โดยจาหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA

Finna House
(ฟิ นน่ าเฮ้ าส์ )

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
(ฮาสต้ า)

ใช้ สาหรับการจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตให้ กบั ไทวัสดุ (Thai Wasadu)

Costa
(คอสต้ า)

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

My Fur
(มายเฟอร์ )

ใช้ สาหรับการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อส่งออกสาหรับ
ประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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โชว์ รูม “ELEGA”
ปั จจุบันโชว์ รูม ELEGA ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่เช่ าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ 14 สาขา และโฮมโปร 4 สาขา
- ELEGA ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยสาขาบางนา
รัตนาธิเบศร์ รังสิต พัทยา บางใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ ราชพฤกษ์ เกษตร-นวมินทร์ นครราชสีมา หาดใหญ่ สาขา 1
หาดใหญ่ สาขา 2 สุราษฎร์ ธานี ระยอง ทังหมด
้
14 สาขา
- ELEGA ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่เช่าภายในโฮม โปร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยสาขาฉะเชิงเทรา สาขา
ชัยพฤกษ์ สาขานครราชสีมา และสาขาพุทธมณฑล สาย 5 ทังหมด
้
4 สาขา
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โชว์ รูม “Finna House”
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีโชว์รูม “Finna House” รวมทังสิ
้ ้น 2 สาขา ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่เช่าของ โฮมโปร
มาร์ เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 1 สาขา และบนพื ้นที่เช่าของ เดอะ วอล์ค (The Walk) ราชพฤกษ์ 1 สาขา
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ช่ องทางการจาหน่ ายสินค้ าออนไลน์ ผ่าน www.elegathai.com
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ธุรกิจที่ดาเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด ในฐานะบริษัทย่ อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 75
-

กลุ่มธุรกิจร้ านค้ าปลีก : ร้ าน Can Do

Can Do คือ รู ป แบบร้ านค้ า ที่ข ายสิน ค้ า ในราคาเดีย ว (ราคา 100 เยน) ทั ้งร้ าน ที่มีต้ น กาเนิด จาก
ประเทศญี่ ป่ ุน ก่อ ตั ้งโดย Can Do Co.,Ltd. เป็ น บริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์โตเกีย ว (Tokyo Stock
Exchange) มีสานักงานใหญ่ ตังอยู
้ ่ในย่านชินจูกุ โตเกียว ข้ อมูลล่าสุด Can Do ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 Can
Do มีสาขาทัว่ ประเทศญี่ ปนและทั
ุ่
ว่ โลกไม่ต่ากว่า 994 สาขา และมีรายได้ จากการขายไม่ต่ากว่า 68,829 ล้ านเยน ซึ่ง
เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังในส่
้ วนของจานวนสาขาและรายได้ จากการขายผ่านจานวนสาขาทังหมดทั
้
งในประเทศญี
้
่ ปนุ่
และสาขาในต่างประเทศ
ทาง บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“ECF” หรื อ “บริ ษัท”) 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 ้อแฟรนไชส์เพื่อมา
ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่ อ อยากให้ คนไทยได้ ใช้ สิ น ค้ าคุ ณ ภาพดี ภ ายใต้ แบรนด์ ญี่ ป่ ุ น ในราคาที่ ท ุ ก คน
สามารถเข้ าถึ ง ได้ จึ ง ได้ ติ ด ต่ อ เข้ าไปที่สานักงานใหญ่ของ Can Do ในที่สดุ จึงเกิดการตัดสินใจร่วมธุรกิจกัน
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รูปแบบร้ าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ านค้ านาเข้ าสินค้ าคุณภาพดี ภายใต้ แบรนด์ญี่ปนุ่ จาหน่ายสินค้ า
ทังร้้ านในราคา 60 บาท นาเสนอสินค้ 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 2560 Can Do มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 4 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.

Can Do – 100 Yen shop style

หน้ าที่ 1.0 - 28

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ธุรกิจที่ดาเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่ อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 99.99
ธุรกิจพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าลงทุนใน บริ ษัท เซฟ เอน
เนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ SAFE ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังเมื
้ อ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นที่
1,000,000 บาท เพื่อเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยปั จจุบนั ECF-P มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SAFE เท่ากับ
ร้ อยละ 33.37 และ SAFE มีทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 426,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,260,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว และมีโครงสร้ างการถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”)
1,421,525 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.37
2. บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) (“FPI”) 1,421,525 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.37
3. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ ้ง จากัด (“PWGE”)
1,416,950 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.26
ปั จจุบนั SAFE ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”)
บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”) จดทะเบีย นจัดตัง้ บริ ษัท ขึน้ เมื่อ วันที่ 26
กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้ เข้ าลงทุนคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังโครงการไม่
้
เกิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการ
ชาระราคาซื ้อขายหุ้นใน PWGE มีดงั นี ้
ก. หุ้ นสามั ญ ใน PWGE จ านวนไม่ เ กิ น 5,666,100 หุ้ น ช าระราคาเป็ นเงิ น สด จ านวนไม่ เ กิ น
283,305,000 บาท และ
ข. หุ้นสามัญใน PWGE จานวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้น มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ชาระ
ราคาโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดย SAFE ได้ ออกหุ้นสามัญใหม่ของ SAFE จานวนไม่เกิน
1,416,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 141,695,000 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุ้น PWGE ที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมถืออยู่ หรื อมีอตั ราส่วนการแลกหุ้นที่ จานวนหุ้น
ของ PWGE 2 หุ้น ต่อหุ้นของ SAFE 1 หุ้น
SAFE ได้ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนทุนจดทะเบียนทังหมดใน
้
PWGE ปั จจุบนั
PWGE มีทนุ จดทะเบียนจานวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
PWGE ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่
43, 44 หมูท่ ี่ 9 ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตคือ ไม้ สบั (woodchip) ปริ มาณ
283 ตันต่อวัน โครงการโรงไฟฟ้า PWGE เริ่ มมีรายได้ จากการขายไฟฟ้านับตังแต่
้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 ที่ผา่ นมา
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โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าเดิม
เลขที่สญ
ั ญา VSPP-PEA
048/2556

วันที่ทาสัญญา
24 ธันวาคม
2556

สาระสาคัญของสัญญา
- ระหว่าง บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด กับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซื ้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริ มาณพลังไฟฟ้า
สูงสุด 7 เมกะวัตต์
- จุดรับซื ้อไฟฟ้าอยู่ที่จดุ ติดตังที
้ ่ ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส

ต่อมาได้ มีการจัดทา
ข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าการ
รับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(สาหรับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน)
เลขที่สญ
ั ญา VSPP-PEA
048/2556
ครัง้ ที่ 1

28 กรกฏาคม
2558

- ระหว่าง บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด กับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
- เปลี่ยนจาก แบบ Adder เป็ นแบบ Feed-in tariff (FiT)
- ขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์เป็ น วันที่ 18 มกราคม
2560 (SCOD) (ในภายหลัง PWGE ได้ ทาเรื่ องขอขยายระยะเวลาออกไปเป็ น
วันที่ 10 เมษายน 2560 ซึง่ ได้ ผ่านการอนุมตั เิ ป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว)
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ
- อัตรารับซื ้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.24 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญา 20 ปี โดย
ได้ รับส่วน FiT Premium ที่ 0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า และ 0.50 บาทต่อหน่วย
ไฟฟ้า เป็ นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ

2. บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”)
บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดย
ต่อมา SAFE ได้ เข้ าลงทุนในมูลค่า 100 ล้ านบาท สาหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างรวม 8,700
ตารางเมตร เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตทังหมด
้
รวมถึงใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และได้ เข้ าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมดใน SAFE-B ปั จจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจานวน
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
SAFE-B ด าเนิ นธุ รกิ จ โรงสับ ไม้ เ พื่อให้ ได้ ไม้ สบั (woodchip) ส่งเข้ าเป็ น วัตถุดิบในการผลิตให้ กับ
โรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้ เช่าที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เล่มที่ 54 ข หน้ าที่ 43 หรื อประมาณ 4 ไร่ 20
ตารางวา บนที่ตงเลขที
ั้
่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส พร้ อมสิ่งปลูก
สร้ างเป็ นอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชื ้อเพลิง (woodchip) จานวน 1 หลัง เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยมีสญ
ั ญาเช่าเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ ในการต่ออายุก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าและผู้เช่า
ตกลงร่ วมกันว่า จะต่อสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างนี ้ ทุก ๆ 3 ปี และผู้เช่ายินยอมให้ ผู้ให้ เช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้ าง เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ของทุกรอบการต่อสัญญาเช่า
ทังนี
้ ้โรงสับไม้ ของ SAFE-B มีกาลังการผลิตติดตังเพื
้ ่อผลิตไม้ สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชัว่ โมง ปั จจุบนั ใช้ เป็ น
กาลังการผลิตสาหรับรองรับการผลิตเชื ้อเพลิงให้ กบั โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชัว่ โมง ทังนี
้ ้ในส่วนของกาลังการ
ผลิตติดตังส่
้ วนที่เหลือ จะถูกนาไปใช้ เพื่อการผลิตไม้ สบั สาหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต
รวมถึงการดาเนินธุรกิจผลิตไม้ สบั ให้ กบั บริ ษัทภายนอก ที่มีความต้ องการในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกับโรงสับไม้ ตอ่ ไป
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3. บริ ษัท บิ น่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“BINA”)
บริ ษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“BINA”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2555 โดยต่อมา SAFE ได้ เข้ าลงทุนในมูลค่ารวม 105.495 ล้ านบาท แบ่งออกได้ ดงั นี ้
1. โครงการอาเภอลอง จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 45.495 ล้ านบาท สาหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5
ไร่ อาคารและสิ่ ง ปลูก สร้ าง เครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ทัง้ หมด สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้า รวมถึ ง
ใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
2. โครงการอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มูลค่าการลงทุน 60 ล้ านบาท สาหรับมูลค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตทังหมด
้
สัญญาซื อ้ ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนุญาต
ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
โดย SAFE เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ของจานวนทุนจดทะเบียนทังหมดใน
้
BINA ปั จจุบนั BINA มี
ทุนจดทะเบียนจานวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
BINA ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิงจากชีวมวล (Gasification)
ขนาด 2 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวัตต์ ตั ้งอยู่ที่ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ และอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปั จจุบนั อยู่ร ะหว่างการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า คาดว่า จะเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้า ในเชิงพาณิช ย์
สาหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และโครงการที่สอง ที่ อ.สูงเม่น ภายในเดือนธันวาคม
ของปี 2561 ต่อไป
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ ดงั นี ้
- คูส่ ญ
ั ญาระหว่าง บริ ษัท บินา่ พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าตกลงซื ้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้าในปริ มาณพลัง งานไฟฟ้าสูงสุด 0.92 เมกะ
วัตต์ ต่อโครงการ
- ระยะเวลาขายไฟตามสัญญา 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ
- อัตรารับซื ้อไฟฟ้าอยู่ที่ 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า สาหรับ 8 ปี แรก หลังจากนันปรั
้ บเป็ น 5.34 บาท
ต่อหน่วยไฟฟ้า จนถึงครบกาหนดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า แบบ Feed-in tariff (FiT)


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่วงปี 2558 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ ECF Tornado
Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดย ขณะนั น้ โรงไฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว มี ข นาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ โดยมี
ที่ตงโครงการตั
ั้
งอยู
้ ่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริ ษัท อีซีเอฟ
โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”) ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าถือหุ้นใน ECF Tornado 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 ญเติบโต
ให้ กบั บริ ษัท และกระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี ้ ได้ เริ่ มดาเนินการ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) นับตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558
ต่อ มาในเดือ นกัน ยายน ปี 2559 ECFH ได้ ตดั สินใจขายทรัพย์ สินที่เข้ าลงทุนใน ECF Tornado ใน
สัดส่วนร้ อยละ 51 ให้ แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้น ตังแต่
้ ปี 2526 เพื่อดาเนิน
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ธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานด้ านอื่น ๆ ในประเทศญี่ปนุ่ โดยได้ ดาเนินการจัดทา
ทาสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ ซึง่ ทรัพย์สินที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิ จากภาษี ที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินประมาณ 82.19
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นราคาขาย และเงื่อนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทังสิ
้ ้น 5 ราย คิดเป็ นกาไรเมื่อ
เทียบกับต้ นทุนเงินลงทุน ประมาณร้ อยละ 43.94 สาหรับสาเหตุที่ตดั สินใจขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาจากผล
กาไรที่จะได้ รับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการที่ประมาณร้ อยละ 8 ต่อปี สาหรับระยะเวลา
ดาเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกาไรจากการขายทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นที่ เ รี ย บร้ อย ใน
วันที่ 29 กั น ยายน 2559 ปั จ จุ บั น ECF Tornado ได้ เสร็ จ สิ น้ ขั น้ ตอนการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
ทั ้งนี ้ภายหลังจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจัดตั ้ง บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์
จากัด ขึ ้นเพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด จึงสิ ้นสุดบทบาทการเป็ นบริ ษัทย่อย
ที่เข้ าลงทุนในด้ านธุรกิจพลังงาน โดยปั จจุบนั มีเพียงการเป็ นผู้ดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลี ก แคน ดู (Can Do) ในรู ปแบบ
ร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทังร้้ านเพียงอย่างเดียว
ซึ่งในช่วงปี 2560 บริ ษัทได้ ดาเนินการขยายการเข้ าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าติด ตั ้งรวม 220 MW และมีกาลังการผลิต ไฟฟ้าตามสัญ ญา 170 MW ของ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขีย ว
จากัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรื อ “GEP”) ซึ่งตังอยู
้ ่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(“ประเทศเมียนมาร์ ”) โดยให้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึ่งบริ ษัทได้ เข้ าทาการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ GEP จานวน
51,512 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ GEP ในขณะนั ้น ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ทั ้งนี ้โครงการ
โรงไฟฟ้ามินบูมีมลู ค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตั ราหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 65 : 35
จึงทาให้ ECF-P มีภาระที่จะต้ องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จานวน 20.22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ต่อไป
ปั จจุบนั GEP มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 125,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ้น 1,257,558 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 62,755,800 บาท ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เ มืองมินบู เขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 220
เมกะวัตต์ ทั ้งนี ้คาดว่าจะเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิง พาณิชย์สาหรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่ง เป็ นเฟสแรก ได้
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี ้ จากทังหมด
้
4 เฟส ที่จะเริ่ มทยอยการก่อสร้ างไปเรื่ อย ๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี หรื อ
ภายในปี 2564 นี ้
GEP มีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีอีพี (เมียนมาร์ ) จากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน
GEP-Myanmar เพีย งบริ ษัท เดีย ว และไม่ได้ ถือหุ้น ในบริ ษัท อื่น ใด GEP-Myanmar จดทะเบีย นจัด ตั ้งขึ ้นเป็ น บริ ษัท
สัญชาติเมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียน 500 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดยมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วที่ 5.398 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
ประมาณ 176.29 ล้ านบาท ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดย
GEP มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากับ ร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบีย นชาระแล้ วทั ้งหมดใน GEPMyanmar และมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนาและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตังรวม
้
220 MW และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW
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GEP-Myanmar ได้ เ ข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้ าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสาคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา
ก่อสร้ าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริ หารจัดการ บารุ งรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื ้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตติ ดตังประมาณ
้
220 MW หรื อคิดเป็ นอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่ง
ตั ้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรื อ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทังหมด
้
4 เฟส ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงที่
ที่ 0.1275 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ ้นด้ วย
โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 40 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 80 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 120 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 170 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็ นโครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิข้อเสนอด้ านการลงทุนและออกใบอนุญาตการ
ลงทุน หรื อที่เรี ยกว่า “MIC Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทุนเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission :
“MIC”) จากที่ประชุมครัง้ ที่ 5/2017 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยใบอนุญาตดังกล่าว ลงวันที่ได้ รั บอนุญาต เมื่อวันที่
12 เมษายน 2560 โดยนักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนโดยตรงในประเทศเมียนมาร์ จะต้ องได้ รับ MIC Permit โดย
สิทธิประโยชน์ที่สาคัญที่จะได้ รับ สรุ ปได้ ดงั นี ้
 ได้ รับ สิทธิป ระโยชน์ใ นการเช่า ที่ดินในระยะยาว โดยมีร ะยะเวลาการเช่าสูง สุด 50 ปี ขึ ้นอยู่ก บั
ประเภทและขนาดของการลงทุน และสามารถต่อ สัญญาได้ ครั ง้ ละ 10 ปี จานวน 2 ครั ง้ รวม
ระยะเวลาเช่าซื ้อที่ดินได้ นานที่สดุ ถึง 70 ปี (หมายเหตุ : นักลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครอง
ที่ดิน แต่สามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์ ในระยะยาวได้ )
 ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี เงินได้ โดยจะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ ติดต่อกันเป็ นเวลา 5
ปี นับจากปี ที่เริ่ มดาเนินกิจการ
 ได้ รับสิทธิประโยชน์ในการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญหรื อช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้
 รัฐบาลเมียนมาร์ รับประกันว่า จะไม่ระงับการทาธุรกิจที่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน (MIC) ก่อนครบกาหนดตามระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาต โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ
 รัฐ บาลเมีย นมาร์ รับประกันว่า จะไม่ดาเนิน การแปลงสิน ทรัพ ย์ข องเอกชนมาเป็ นกรรมสิท ธิ์ข อง
รัฐบาล (No Nationalization) ตลอดระยะเวลาการลงทุน
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ได้ ดงั นี ้
วันที่ทาสัญญา
คู่สญ
ั ญา

20 มีนาคม 2559 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2560
ผู้ซื ้อ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)
ผู้ขาย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะ
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บริ ษัทย่อยของ GEP
อัตรารับซื ้อไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรี ยญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ -ชัว่ โมง
 EPGE จะรับซื ้อพลังงานไฟฟ้าสุทธิในปริ มาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและ
ส่ง เข้ า ระบบได้ จ ริ ง ซึ่ง ผลิต พลัง งานสูง สุด ถึง ร้ อ ยละ 105 ของปริ ม าณ
พลังงานสุทธิที่คาดว่าจะผลิตได้ ตามสัญญา
 หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่ โรงไฟฟ้ามินบูผลิตพลังงานสุทธิได้ เกินร้ อยละ 105
ของปริ ม าณพลัง งานสุท ธิที่ค าดว่า จะผลิต ได้ ต ามสัญ ญา EPGE จะรับ
พลัง งานสุท ธิสว่ นเกิน ดัง กล่า วเข้ า ระบบทั ้งหมด โดยมิต้ อ งจ่า ยชาระค่า
ไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว
30 ปี นับจากวันเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบู เฟส 1

อัตรารับซื ้อไฟฟ้า
ปริ มาณในการรับซื ้อไฟฟ้า

ระยะเวลารับซื ้อ

สรุปเงื่อนไขสาคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ฉบับวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560
คูส่ ญ
ั ญา

ผู้ถือหุ้นกลุม่ A :
ผู้ถือหุ้นกลุม่ B :
ผู้ถือหุ้นกลุม่ C :
ผู้ถือหุ้นกลุม่ D :
ผู้ถือหุ้นกลุม่ E :
ผู้ถือหุ้นกลุม่ F :

ข้ อกาหนดต่าง ๆ








Planet Energy Holdings PTE.LTD. (PEH)
Noble Planet PTE.LTD. (NP)
บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) (VTE)
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (ECF-P)
บริ ษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จากัด (QTCGP)
บริ ษัทอื่นในอนาคต โดยผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ/หรื อ B จะเป็ นผู้จาหน่าย
หุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ นี ้
ผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ B สามารถโอนหุ้นออกได้ จานวน ร้ อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้ วของ GEP ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ F ได้
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถโอนหุ้นให้ กับบริ ษัทในกลุ่มและ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องของ
ตนเองได้
ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ ต้ องไม่ทาการโอนหุ้นบางส่วนที่ตนถืออยูอ่ อกให้ แก่บคุ คลภายนอก
ผู้ถือ หุ้นแต่ละกลุ่มต้ อ งไม่โอนหุ้น ให้ กับบุคคลภายนอกที่ท าธุร กิ จ แข่ง ขันกับ GEPMyanmar ผู้ที่กระทาผิดกฎหมาย ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีจริ ยธรรม หรื อขาดซึ่งสภาพคล่อง
ทางการเงิน
ตังแต่
้ ลงนามในสัญญาจนสิ ้นสุดระยะเวลา 1 ปี นบั จากวันที่โครงการโรงไฟฟ้ามินบู
COD ครบทัง้ 4 เฟส (Lock Up Period):
o ผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ B ต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 33
o หากผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ B ทาการโอนหุ้นทังหมดที
้
่ถืออยูใ่ ห้ กบั ผู้ถือหุ้นกลุม่ C แล้ ว
นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ และ นายออง ทีฮา ยังต้ องเป็ นผู้มีอานาจควบคุมผู้ถือ
หุ้นกลุม่ A และ B และถือหุ้นรวมกันใน VTE ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 และ ผู้ถือหุ้น
กลุม่ C ต้ องมีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 40
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คณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

มติอนุมตั ิทตี่ ้ องได้ รับความ
เห็นชอบแบบพิเศษ
(Reserved Matters)

 หากผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดต้ องการที่จะขายหุ้นทังหมดที
้
่ตนถืออยูอ่ อก ต้ องทาการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นอื่น ๆ ทราบและให้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นจานวนดังกล่าวแก่ผ้ ูถือหุ้นใน GEP ก่อน
(Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 60 วัน หากพ้ นกาหนดดังกล่าว จึงสามารถ
นาหุ้นออกขายแก่บคุ คลภายนอกได้
 ภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลา Lock Up Period แล้ ว หากผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ B
ต้ องการจะขายหุ้นท้ งหมดที่ถืออยูแ่ ล้ ว แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในกลุม่ แจ้ งความประสงค์ในการ
ซื ้อหุ้นดังกล่าว และ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม A และ B จะนาหุ้นออกขายแก่บุคคลภายนอก
กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นอื่น ๆ ใน GEP มีสิทธิจะขายให้ กบั บุคคลภายนอกนัน้ ๆ ที่ราคาและ
เงื่อนไขเดียวกันกับที่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ A และ B ได้ รับ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวต้ องรับ
ซื ้อหุ้นทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ ต่าง ๆ ประสงค์จะขาย (Tag Along Right)
 ผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ B จะนาเสนอผู้แทนเป็ นกรรมการใน GEP จานวนรวมกันเท่ากับ 3
ท่าน
 ผู้ถือหุ้นกลุม่ C D E และ F จะนาเสนอผู้แทนเป็ นกรรมการใน GEP จานวน 1 ท่าน 2
ท่าน 1 ท่าน และ 2 ท่าน ตามลาดับ
 นายออง ทีฮา จะต้ องดารงตาแหน่งกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุม่ A หรื อ
B เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 ปี ภายหลังจากครบกาหนด Lock Up Period
 นายชาลี สุขสวัสดิ์ และ/หรื อนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ คนใดคนหนึ่งจะต้ องดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทตลอดระยะเวลานับตังแต่
้ วนั ที่โอนหุ้นภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นของ
ECF-P จนกระทัง่ ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ระหว่างวันที่สิน้ สุดระยะเวลา Lock Up
Period หรื อ วัน ที่ ECF-P และ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มได้ จ าหน่ า ยหุ้น ทัง้ หมดให้ กั บ
บุคคลภายนอกตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับนี ้
ประกอบด้ วย:
 กรรมการกลุม่ ที่ 1) กรรมการผู้เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุม่ A B หรื อ C จานวน 1 ท่าน
ลงนามร่วมกับ
 กรรมการกลุม่ ที่ 2) กรรมการผู้เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุม่ D E หรื อ F จานวน 1 ท่าน
พร้ อมประทับตราสาคัญบริ ษัท
ทังนี
้ ้ หาก ผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ B ยังมิได้ มีการโอนหุ้นออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ F จะไม่นบั
กรรมการจากผู้ถือหุ้นกลุม่ F เข้ ามาเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
มติที่ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการดังต่อไปนี ้ ต้ องไม่มีกรรมการจากผู้ถือหุ้นกลุม่ ใด
คัดค้ าน จึงจะถือเป็ นมติที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม:
 การเพิ่มและลดทุน ของ GEP และ/หรื อ GEP-Myanmar นอกเหนือจากที่ระบุใน
ประมาณการต้ นทุนการดาเนินโครงการ (Project Cost)
 การเปลี่ย นแปลงนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของ GEP
นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหัก
งบค่าใช้ จ่ายและเงินสารองแล้ ว
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การปฏิบตั ิหากไม่สามารถ

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผล และการจ่า ยเงิ น ปั น ผลของ GEPMyanmar นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไร
สุทธิหลังหักงบค่าใช้ จ่าย เงินสารอง และ Mandatory Prepayment แล้ ว
 การลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 การขายหรื อโอนหุ้นใน GEP-Myanmar
 การควบรวมกิจการ ของ GEP หรื อ GEP-Myanmar
 การเลิกกิจการ ของ GEP หรื อ GEP-Myanmar
 การกู้ยืมเงิน นอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการฯ
มติที่ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการดังต่อไปนี ้ ต้ องไม่มีการคัดค้ านจากกรรมการ
จากผู้ถือหุ้นกลุม่ C หรื อ กรรมการจากผู้ถือหุ้นสองกลุม่ จึงจะถือเป็ นมติที่ได้ รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุม:
 งบประมาณประจาปี ของ GEP หรื อ GEP-Myanmar
 การทาธุรกรรมใด ๆ โดย GEP หรื อ GEP-Myanmar ที่มีมลู ค่ามากกว่า 50 ล้ านบาท
ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่กาหนดไว้ ในงบประมาณประจาปี หรื อแผนการลงทุนที่ได้ รับการ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
 การกู้ยืมเงิน (นอกเหนือจากการใช้ ในการพัฒนาโครงการ) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100
ล้ านบาท
 การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินของ GEP หรื อ GEP-Myanmar นอกเหนือจากที่
กาหนดในสัญญาสินเชื่อ สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง หรื อสัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการ
 การทารายการระหว่างกันระหว่าง GEP หรื อ GEP-Myanmar กับ ผู้ถือหุ้นกลุม่ ใด ๆ
ยกเว้ นกรณีการแก้ ไขที่ไม่เป็ นสาระสาคัญในสัญญาใด ๆ ที่มีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั
 การลดหนี ้ ยกเว้ นเป็ นการลดหนี ้เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐใด ๆ
 การประนีประนอมข้ อพิพาททางกฏหมายใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้ านบาท
ยกเว้ นเป็ นการประนีประนอมเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐใด ๆ
มติที่ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้ ต้ องไม่มีการคัดค้ านจากผู้ถือหุ้นกลุม่ C หรื อ
ผู้ถือหุ้นรวมกันสองกลุม่ จึงจะถือเป็ นมติที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม:
 การแก้ ไขหนังสือสาคัญของบริ ษัท / การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อ
หนังสือบริ คณห์สนธิ
 การเลิกกิจการ/ การเพิ่มทุน/ การออกหุ้นใหม่/ การลดทุน/ การควบรวมกิจการ/ การ
แปลงสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
 การเข้ าทาสัญญาใด ๆ ที่มีมลู ค่ามากกว่าทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
 การกู้ยืมเงิน (นอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการพัฒนาโครงการ) ที่มีมลู ค่า
มากกว่าทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
หากไม่สามารถผ่านมติในเรื่ อง Reserved Matters ได้ จากการประชุม 2 ครัง้ ติดต่อกันได้ :
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 ดาเนินการจัดประชุมระหว่างผู้บริ หารระดับสูงของแต่ละกลุม่ ผู้ถือหุ้นเพื่อหาข้ อตกลง
ร่วมกันภายใน 14 วัน
หากไม่สามารถหาข้ อสรุ ปได้ ในที่ประชุมผู้บริ หารระดับสูงข้ างต้ นได้ ผู้ถือหุ้นกลุม่ A และ/
หรื อ B ซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกลุม่ ที่คดั ค้ าน โดยราคาจะถูกกาหนดโดยที่ปรึ กษาทางการ
เงินที่อยูใ่ นรายชื่อที่กาหนดที่ทงั ้ 2 ฝ่ ายแต่งตังร่้ วมกัน
ข้ อกาหนดห้ ามทาการแข่งขัน  ผู้ถือหุ้นสามารถดาเนินธุรกิจอื่นได้ ยกเว้ นธุรกิจด้ านพลังงาน
ในประเทศเมียนมาร์ (Non ธุรกิจที่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1/
competition in Myanmar)
o ผู้ถือหุ้นกลุม่ D E และ F ตกลงที่จะไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ในบริ ษัทที่
ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในเมียนมาร์ ในช่วง Lock Up Period ยกเว้ นได้ ทาการ
นาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม A B และ C ถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 30 ในบริ ษัท
ดังกล่าว
 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
o ผู้ถือหุ้นกลุม่ D E และ F ตกลงที่จะไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 30 และ/หรื อต้ อง
ไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ เพียงรายเดียวในบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิ จผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเมียนมาร์ ในช่วง Lock Up Period ยกเว้ นได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุม่ A B และ C เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การยกเลิกข้ อตกลง
ข้ อตกลงนี ้สามารถยกเลิกได้ เมื่อผู้ถือหุ้นตกลงร่วมกันที่จะยกเลิก
กฎหมายทีใ่ ช้ บงั คับ
กฎหมายแห่งประเทศไทย
อนุมตั ิมติตา่ ง ๆ ที่เป็ น
Reserved Matters ได้
(Deadlock)
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บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1. โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2558
ปี 2559
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. เฟอร์ นิเจอร์
1,249.56
91.99 1,273.72
91.47
2. กระดาษปิ ดผิว
65.15
4.80
65.90
4.73
3. ไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง
19.39
1.43
15.84
1.14
4. ร้ านค้ าปลีก
15.31
1.10
รายได้ จากการขาย - สุทธิ
1,334.10
98.22 1,370.78
98.44
1/
รายได้ อื่น ๆ
24.20
1.78
21.71
1.56
รายได้ รวม
1,358.30
100.00 1,392.49
100.00

ปี 2560
ล้ านบาท
1,332.31
73.54
22.68
16.09
1,444.62
34.06
1,478.68

ร้ อยละ
90.10
4.97
1.53
1.09
97.70
2.30
100.00

หมายเหตุ : 1/ รายได้ อื่น ๆ ได้ แก่ กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ ถาวร รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ ดอกเบีย้ รับ กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน รายได้ อื่น (ได้ แก่ ค่าบริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ ขายเศษวัสดุ / รายได้ จากการชดเชยการส่งออก / ส่วนลดรับ /
อื่นๆ)

2. โครงสร้ างรายได้ แยกตามการจาหน่ ายภายในประเทศและต่ างประเทศ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. จาหน่ายภายในประเทศ
546.40
40.96
594.36
43.36
689.81
47.75
2. จาหน่ายต่างประเทศ
787.70
59.04
776.42
56.64
754.81
52.25
รายได้ จากการขาย - สุทธิ
1,334.10
100.00 1,370.78
100.00 1,444.62
100.00

หน้ าที่ 1.0 - 38

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
บริ ษัท อีส ต์โ คสท์เ ฟอร์ นิเ ทค จ ากัด (มหาชน) (“ECF” หรื อ “บริ ษัท ”) ด าเนิน ธุร กิจ เป็ น ผู้ผ ลิต และ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดและไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ป อบแห้ ง เพื่ อ ใช้ เป็ น
วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สงั่ ซื ้อจาก
ทั ้งในประเทศและต่า งประเทศ และให้ บริ ก ารตั ด แ ผ่ น ปิ ดขอบไม้ (พี ว ี ซ ี ) เพื ่ อ ใช้ เป็ นวั ต ถุ ด ิ บ ในการผลิ ต
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ประกอบด้ วยกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรี ย งลาดับ ตามการ
เริ่ ม ต้ นการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยเริ่ มแรกบริ ษัทได้ เปิ ดการดาเนินธุรกิจในส่วนของโรงเลื่อย โรงอบไม้ ยางพารา ซึ่ง
ในส่วนเพื่อ กระบวนการผลิตจะเป็ นการนาท่อนไม้ ยางพารามาอบแห้ งและแปรรู ปเป็ นไม้ ยางพาราแผ่นพร้ 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 จ อร์ 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 ซึ่งกระดาษปิ 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 เ ข้ าสู่ ก ระบวนการผลิ ต
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดต่อไป นอกจากนี ้ ในส่วนของการประกอบธุรกิจบริ ษัทยังมีสว่ นเฟอร์ นิเจอร์ ที่ ผลิตเองและ
บางส่วนนาเข้ าจากต่างประเทศเพื่อจาหน่ายภายในโชว์รูม ELEGA ของบริ ษัทรวม 18 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในขณะนี ้ด้ วย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1. ไม้ ยางพาราแปรรูปและอบแห้ ง
ไม้ ยางพาราเป็ นไม้ ที่มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพหลายประการใกล้ เคียงกับไม้ สกั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ
นามาย้ อมสีได้ เนื ้อไม้ ง่ายต่อการตกแต่ง น ้าหนักเบา ทังมี
้ ราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับไม้ ที่ใช้ ผลิตเฟอร์ นิเ จอร์
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 ากระบวนการแปรรู ป 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 ง รู ป ไม่เกิ ด
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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 ยางพาราแปรรูปเป็ 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 ยางพาราแปรรูปนัน้ 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 ยางพารามีรูปร่ างไม่แน่นอน มักมีความโค้ ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตา
และตาหนิบนท่อนไม้ มาก จึงยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการตัดซอยไม้ โดยอัตโนมัติได้ ปัจจุบนั
ไม้ ยางพาราแปรรูปที่ได้ 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

ภาพท่ อนไม้ ยางพารา และไม้ ยางพาราแปรรู ป

2. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ย างพาราเป็ น เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ที่ มี ค วามคงทนแข็ ง แรง เนื่ อ งจากผลิต จากไม้ ย างพารา
ซึง่ เป็ นไม้ จริ ง โดยมีวตั ถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตคือ ไม้ ยางพาราและไม้ ประกอบอื่น ๆ คิดเป็ นส่วนประกอบประมาณร้ อยละ
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35 ของโครงสร้ างต้ นทุนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา โดยสัดส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไม้ ย างพารา
ในท้ องตลาดด้ วย
ด้ วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้ อมสี และตกแต่งได้ ง่าย คุณ สมบัติ เ หมาะกับ
การใช้ งานที่ต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อการใช้ งานภายนอกอาคาร เฟอร์ นิ เ จอร์ ไม้ ยางพาราจึ ง เป็ นที่
นิ ย มในผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีความคงทน แข็งแรง หรื อ กลุ่ม ผู้ ที่ มี ที่ อ ยู่อ าศัย ในสภาพอากาศที่ แ ปรปรวนอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร้ อนหรื อความชื ้นสูง และเมื่อเทียบกับเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราจะ
มีราคาสูงกว่า เนื่องจากราคาวัตถุดิบ ความนิยมในการใช้ เฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ จริ ง ดังนันกระแสความนิ
้
ยมใช้ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพาราจึ ง กระจุก ตัว เฉพาะกลุ่ม ผู้นิ ย ม ไม่ไ ด้ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลายในกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ ดงั กล่าว
คานึงถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติการใช้ งานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา ความสวยงาม และยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มี
คุณสมบัติการใช้ งานทดแทนกันได้ อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราของบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้ าทังหมด
้
3 หมวด ดังนี ้
หมวดสินค้ าที่

ประเภทผลิตภัณฑ์

1

ชุดโต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Table)

2

ชุดโต๊ ะรับแขกและโซฟา (Living Room)

3

ชุดห้ องนอน (Bedroom)

ภาพตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บประทานอาหาร (Dining Set)
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บประทานอาหาร (Dining Set) (ต่ อ)

ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บแขกและโซฟา (Living Room)
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ชุดโต๊ ะรั บแขกและโซฟา (Living Room) (ต่ อ)

ผลิตภัณฑ์ ชุดห้ องนอน (Bedroom)

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 18 สาขา ภายใต้ ชื่อตราสินค้ าของบริ ษัทคือ “ELEGA”
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3. เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ 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
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

ภาพไม้ ปาร์ ตเิ คิลบอร์ ด

ปาร์ ติเคิลบอร์ ดนันจั
้ ดเป็ นไม้ ที่มีน ้าหนักเบาที่สดุ ในบรรดาไฟเบอร์ บอร์ ด ซึง่ ความแข็งแรงจะน้ อยกว่าไม้ เอ็ม
ดีเอฟ และไม้ เนื ้อแข็งทัว่ ไป นอกจากนี ้ตัวเนื ้อไม้ จะมีการขยายตัวได้ งา่ ยเมือ่ โดนความชื น้ 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 ติเคิลบอร์ ดมี กระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะ
ผ่านการทางานของเครื่ องจักร ประกอบกับไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดมีน ้าหนักเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สนั ้ ใช้
ชัว่ โมงแรงงานน้ อยกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ เนื ้อแข็ง ซึง่ ทังหมดที
้
่ก ล่าวมาส่งผลให้ การผลิตเฟอร์ นิเจอร์
จากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางด้ านต้ นทุนที่สาคัญ
โดยหากจะเปรี ยบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เนื ้อแข็งหรื อเฟอร์ นิเจอร์ 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 -
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Automatic Machine) ในการผลิตเพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายด้ านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้ มากขึ ้น
กว่าเดิม
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดของบริ ษัทจะแบ่งออกเป็ นสินค้ าทั ้งหมด 7 หมวด โดยในแต่ละ
หมวด จะมีรุ่นของสินค้ าแบ่งออกได้ ดังนี ้
หมวดสินค้ าที่
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 างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ตเิ คิลบอร์ ด
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ 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 กับลูกค้ าในประเทศ โดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทคือ “Fur Direct” “Leaf” “a7”
“Hasta” เพื่อวางจาหน่ายภายใน บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) เมกา โฮม (Mega Home) และไทวัสดุ
(Thai wasadu) ตามลาดับ
3. การผลิตและจาหน่ายภายในโชว์รูม “FINNA HOUSE” ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้ ลิขสิทธิ์ ลาย
การ์ ตนู จากดิสนีย์
4. เฟอร์ นิเจอร์ ท่ จี าหน่ ายผ่ านโชว์ รูม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจในการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ อย่างครบวงจร โดยบริ ษัทเองมีตราสินค้ าที่ใช้
ในการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผา่ นทางโชว์รูมที่เป็ นพื ้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และโฮมโปร
(Home Pro) ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีพื ้นที่เช่าภายใน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ และ โฮมโปร เพื่อใช้ เป็ นโชว์รูม
ทังหมดรวม
้
18 สาขา ใช้ ชื่อตราสินค้ าที่จาหน่ายว่า “ELEGA” โดยผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านทางโชว์รูม จะเป็ น
สินค้ าประเภทเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ผลิตโดยบริ ษัท และเฟอร์ นิเจอร์ ที่สว่ นใหญ่เป็ นไม้ จริ งมีทงส่
ั ้ วนที่ซื ้อมาเพื่อจาหน่าย
จากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ สินค้ าแบ่งออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ชดุ โต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Set)
2. ผลิตภัณฑ์ชดุ โต๊ ะรับแขก (Living Room)
3. ผลิตภัณฑ์ชดุ ห้ องนอน (Bed Room)
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ จัด จ าหน่ า ยภายในโชว์ รู ม จะครอบคลุม ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท เป็ นผู้ผลิ ต เอง 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 างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ท่จี าหน่ ายภายในโชว์ รูม

เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” เพื่อจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ภายใต้
ลิขสิทธิ์ ลายการ์ ตูนดิสนีย์ โดยผลิตภัณฑ์ ที่จัดจาหน่ายภายในโชว์ รูม ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเองทัง้ สิ ้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
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ท่จี าหน่ ายภายในโชว์ รูม FINNA HOUSE

5. กระดาษปิ ดผิว
บริ ษัทเป็ น ผู้ผลิตและจาหน่า ยกระดาษปิ ดผิว สาหรั บใช้ ในการปิ ดผิวไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดเพื่ อ เพิ่มความ
สวยงามและพร้ อมสาหรับใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ต่อไป วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถ
ดีไซน์ลวดลายได้ ตามต้ องการ เช่น การดีไซน์ให้ มีลวดลายเหมือนไม้ จริ งซึ่งสามารถทาได้ สวยงามและเสมือนจริ ง และ
ลวดลายการ์ ตนู ลายกราฟฟิ ก ตามแบบที่สามารถกาหนดได้ ซึง่ กระดาษปิ ดผิวลวดลายเหมือนไม้ จริ งเหมาะกับการผลิตไม้
ในกลุม่ ไฟเบอร์ บอร์ ด ซึ่ง ถึง แม้ จ ะมีข้ อ เสีย ในการทนทานต่อ ความชื น้ ได้ น้ อ ย แต่เ นื่อ งด้ ว ยคุณ สมบัติก ารใช้ ง านบาง
ประเภทที่ไม่ต้องการความคงทนเป็ นหลัก ทาให้ กระดาษปิ ดผิวได้ รับความนิยม ด้ วยกระบวนการผลิตที่ง่า ย ไม่ซบั ซ้ อน
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และมีต้นทุนการผลิตที่ต่า 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 นทุนในการผลิต 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 จจุบันคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
40 ของปริ มาณกระดาษปิ ดผิวที่ผลิตได้ ทงหมด
ั้

ตัวอย่ างกระดาษปิ ดผิวที่บริษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ าย

ทังนี
้ ้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ กล่าวมาทังหมด
้
จะเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิ
เทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ECF”) และบริ ษัท วีวี เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 99.95 ซึง่ ทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าว มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั้

ธุรกิจร้ านค้ าปลีก
บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“บริ ษัทย่อย”
หรื อ “ECFH”) ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นเริ่ มต้ นในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม
2559 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 75.00 โดยบริ ษัทย่อยดังกล่าว ได้ ถกู จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่ อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2558 โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holdings Company) รวมถึงการเข้ าเป็ นผู้ลงทุนใน
ธุรกิจร้ านค้ าปลีก เริ่ มแรกบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาทถ้ วน) โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
10,000 หุ้น (หนึง่ หมื่นหุ้น) มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท) โดยต่อมาได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจาก
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เดิม 1,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท คิดเป็ นจานวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดย
มีรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3

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

สัดส่ วนการถือหุ้น

จานวนหุ้น

75%
15%
10%

75,000
15,000
10,000

100%

100,000

ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”) มีธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการ คือ ธุรกิจร้ านค้ า
ปลีก Can Do โดยร้ 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 ดดาเนินธุรกิจในรูปแบบร้ าน 100 เยน ในประเทศไทย ที่จาหน่ายสินค้ า
ราคาเดียวทังร้้ านในราคา 60 บาท
รูปแบบร้ าน Can Do ในประเทศไทย คือ ร้ านค้ านาเข้ าสินค้ าคุณภาพดี ภายใต้ แบรนด์ญี่ปนุ่ ขายสินค้ าทัง้
ร้ 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 2560 Can Do มีจานวนสาขาทังสิ
้ ้น 4 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. สาขาโฮมโปร รัตนาธิเบศร์ ขนาดพื ้นที่ 140 ตรม.
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ีจาหน่ ายภายในร้ าน Can Do
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ธุรกิจพลังงานทดแทน
 โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปั จจุบนั บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เ ข้ า ลงทุน ใน บริ ษัท เซฟ เอน
เนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึง่ ECF-P ได้ เข้ าลงทุนใน SAFE คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 33.37
ปั จจุบนั SAFE ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วูด้ กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”)
ปั จจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน PWGE ร้ อยละ 99.99 โดย PWGE ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิ วาส โดยใช้ ชีวมวลจากต้ นยางพารา เป็ น
เชือ้ เพลิงในการผลิต โดยจะผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ของสานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรู ปแบบการ
รับซื ้อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) โดยโรงไฟฟ้า PWGE ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตังแต่
้ วนั ที่ 27
มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นมา
PWGE ดาเนินธุรกิจด้ วยวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ที่จะสร้ างสรรค์พลังงานสีเขียว ด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
พร้ อมกับการพัฒนาการปลูกป่ าเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World
โรงไฟฟ้า PWGE ตังอยู
้ บ่ นทาเลที่ดิน ติดถนนใหญ่ ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเส้ นทางหลวงหมายเลข
4057 และที่ดินอีกด้ านติดแม่น ้าสุไหงโกลก ขนาดแม่น ้ากว้ าง 30 เมตร ทาให้ มีน ้าใช้ ตลอดทังปี
้ โดยด้ านหน้ าที่ดิน เป็ นเนิน
เขาสูง ซึง่ ที่ดินมีความสูงกว่าถนนประมาณ 3 เมตร ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากปั ญหาน ้าท่วมได้ ดี
นอกจากนี ้ยังเป็ นทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั แหล่งวัตถุดิบเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิต ภายในรัศมีรอบใน
30 กิโลเมตร รอบกลาง 60 กิโลเมตร และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นทาเลที่ตงที
ั ้ ่จะช่วยลดความเสี่ยงด้ านวัตถุดิบใน
อนาคต โดยอยู่ห่างจากรั ฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพียง 30 กิ โลเมตร ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ตงั ้ ของโรงเลื่อยและโรงสับไม้
(woodchips) อยูเ่ ป็ นจานวนมาก โรงเลือ่ ยที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณชายแดน ประเทศมาเลซีย มีจานวนมากกว่า 30 โรง ส่วนใหญ่จะ
ผลิตและส่งไม้ แปรรู ปให้ ตลาดภายในประเทศไทย ผ่านทางชายแดนสุไหงโกลก ซึ่ง ทาเลที่ตงั ้ ของโรงไฟฟ้าช่วยทาให้
ได้ เปรี ยบด้ านค่าขนส่ง และ ลดความเสีย่ งในกรณีที่คา่ น ้ามันเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ที่ตงโรงงานยั
ั้
งอยู่ตรงข้ ามกับหมู่บ้านไม้ ขาว ซึ่งมีประชากรคนไทยที่นบั ถือศาสนาพุทธ อาศัยอยู่เป็ น
จานวนกว่า 320 ครัวเรื อน ซึง่ อาเภอแว้ ง ไม่มีความเสีย่ งเรื่ องการก่อการร้ าย จัดเป็ นพื ้นที่ ปลอดภัยกว่าพื ้นที่อื่น
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ภาพโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล PWGE

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
อุปกรณ์
เทคโนโลยี/ผู้ผลิต
Combustion chamber
เยอรมนี / จีน
Boiler

ประเภท
ห้ องเผาไหม้ ชนิดใช้ ตะกรับแบบขันบั
้ นได
ไหม้ เพิ่มเติมด้ านหลัง

และมีห้องเผา

เยอรมนี / จีน

ชนิดท่อน ้ามี Drum 1 ชุด มีทอ่ น ้าเป็ นผนังสาหรับรับความ
ร้ อนและน ้าหมุนเวียนแบบธรรมชาติ

Steam Turbine

เชคโกสโลวาเกีย / จีน

กังหันไอน ้าแบบอิมพัลส์มใี บพัด 9 ชุดและไอน ้ากลัน่ ตัว
ทังหมด
้
พร้ อมด้ วยเกียร์ ทดรอบ

Generator

สวิตเซอร์ แลนด์ / จีน

เครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้าแบบ ซินโครนัส ชนิดปิ ดหมด มี
การระบายความร้ อนด้ วยอากาศ และแลกเปลีย่ นความ
ร้ อนด้ วยน ้าการกาเนิดสนามแม่เหล็กเป็ นแบบหมุนและไม่
ต้ องมีแปลงถ่าน
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ที่มา : http://biological-energy.blogspot.com/2014/03/biomass-2-1.html

แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
จากข้ อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2559 จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ ข้อมูลว่า ใน
พื ้นที่จงั หวัดนราธิวาส มีเนื ้อที่ยืนต้ นไม้ ยางพาราจานวน 991,352 ไร่
ทาง PWGE จึงได้ คานวณปริ มาณไม้ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของปริ มาณไม้ ที่จะใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีว
มวลสาหรับโรงไฟฟ้า PWGE ดังนี ้
เนื ้อที่ยืนต้ นไม้ ยางพารา
จะได้ พื ้นที่โค่นสาหรับอายุต้นยาง 20 ปี
ได้ ป ริ ม าณไม้ ฟื นน เท่ า กับ 49,568 ไร่ ต่ อ ปี x
ปริ มาณไม้ ฟืน 21.9 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ไม้ ฟืน 1 ตัน มีปริ มาตร 1.3 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ

จานวน 991,352 ไร่
49,568 ไร่ตอ่ ปี
1,085,539 ลูกบาศก์เมตร

835,030 ตันต่อปี หรื อ
69,586 ตันต่อเดือน
โรงไฟฟ้า PWGE มีความต้ องการใช้ เชื อ้ เพลิงชี ว ดังนัน้ จึงคิดเป็ นร้ อยละ 12.20 ของปริ มาณไม้
มวลที่ 283 ตันต่อวัน หรื อ ประมาณ 8,490 ตันต่อ ฟื นที่ได้ ทงหมด
ั้
เดือน
ซึง่ จากการคานวณปริ มาณความต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ ในการผลิตเมื่อเทียบกับปริ มาณไม้ ฟืนที่
ได้ ทงหมด
ั้
นับว่าพอเพียง โดยยังไม่รวมปลีกไม้ ที่มีปริ มาณ 495,680 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ คานวณจาก 10 ลูกบาศก์เมตร คูณ
จานวน 49,568 ไร่ตอ่ ปี หรื อเท่ากับ 381,292 ตันต่อปี ด้ วย
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีแผนลดการพึ่งพาไม้ เชื ้อเพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปริ มาณไม้ ยางพารา
กว่าร้ อยละ 50 จะสัง่ ซื ้อจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้จัดจาหน่ายไม้ ที่มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั PWGE มาเป็ น
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 25 ปี

2. บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด (“SAFE-B”)
ปั จจุบนั SAFE มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SAFE-B ร้ อยละ 99.99 โดย SAFE-B ดาเนินธุรกิจโรงสับไม้
เพื่อให้ ได้ ไม้ สบั (woodchips) ส่งเข้ าเป็ นวัตถุดิบในการผลิตให้ กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้ เช่าที่ดิน ภายใน
โรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ พื ้นที่ภายในอาคารโรงสับไม้ และเก็บเชื ้อเพลิง (woodchips) รวมเครื่ อง
สับไม้ และสายพานลาเลียง บนขนาดเนื ้อที่รวม 6,480 ตารางเมตร
ทังนี
้ ้โรงสับไม้ ของ SAFE-B มีกาลังการผลิตติดตังเพื
้ ่อผลิตไม้ สบั เท่ากับ 60 ตันต่อชัว่ โมง โดยมีจานวน
วันที่ใช้ ในการผลิตไม้ สบั เท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน ปั จจุบันใช้ เป็ นกาลังการผลิตสาหรั บรองรั บการผลิตเชื อ้ เพลิงให้ กับ
โรงไฟฟ้า PWGE เท่ากับ 12.12 ตันต่อชัว่ โมง ทังนี
้ ้ในส่วนของกาลังการผลิตติดตังส่
้ วนที่เหลือ จะถูกนาไปใช้ เพื่อการผลิต
ไม้ สบั สาหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการดาเนินธุรกิจผลิตไม้ สับให้ กบั บริ ษัท
ภายนอก ที่มีความต้ องการในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกับโรงสับไม้ ตอ่ ไป
ปั จจุบนั SAFE-B เริ่ มเปิ ดดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นมา ซึ่งเป็ น
วันเดียวกับวันที่เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE
เทคโนโลยีการไม้ สบั
อุปกรณ์
Chain/Belt
Convenyer

เทคโนโลยี/ผู้ผลิต
ประเภท
จีน / จีน
สายพานลาเลียง
แบบโซ่

เครื่ องสับไม้

จีน / จีน

ชนิดใบมีดสับ 4 ใบ

Belt
Convenyer

จีน / จีน

สายพานยาง

อธิบายการทางาน
ไม้ ซุงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ยาว 1.2
เมตร ถูกลาเลียงขึ ้น Convenyer เพื่อส่งต่อไปยังเครื่ อง
สับให้ เป็ นไม้ สบั ขนาด 3*3 เซนติเมตร
ทาหน้ าที่สบั ไม้ ซุงให้ มีขนาดเล็กลงขนาด 3*3
เซนติเมตร เพื่อส่งเข้ าเก็บทีถ่ งั เก็บไม้ สบั
ลาเลียงไม้ สบั เก็บในถัง Stock ไม้ ก่อนส่งเข้ า Boiler
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อุปกรณ์
Screw
Convenyer

เทคโนโลยี/ผู้ผลิต
ประเภท
อธิบายการทางาน
จีน / จีน
ส่งไม้ สบั ลงสายพาน ลาเลียงไม้ สบั จากถังเก็บส่งเข้ าสายพานและส่งเข้ า
Boiler
แผนภาพกระบวนการผลิตไม้ สับ (woodchips)

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

ภาพภายในโรงสับไม้ ของ SAFE-B

3. บริ ษัท บิ น่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“BINA”)
ปั จ จุบัน SAFE มี สัดส่ว นการถื อ หุ้น ใน BINA ร้ อยละ 49.00 โดย BINA ดาเนิ นธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้า จาก
เชือ้ เพลิงชีวมวลด้ วยเทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งปั จจุบนั BINA มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
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ภูมิภาครวม 2 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 โครงการ คือ โครงการที่อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ และอาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ขนาด 1.0 เมกะวัตต์
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
สาหรับโครงการแรกที่ อาเภอลอง ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และโครงการที่สอง ที่อาเภอสูงเม่น ภายในเดือน
ธันวาคม ของปี 2561 ต่อไป
ภาพภายในโครงการโรงไฟฟ้ า อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่ างการก่ อสร้ าง

เทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชัน่ คือ การนาเชื ้อเพลิงชีวมวลมาทาการเผาในเตาที่ออกแบบพิเศษเรี ยกว่า “เตา
แก๊ สซิฟายเออร์ “ (Gasifier stoveวบคุมปริ มาณอากาศที่ไหลเข้ าภายในเตาให้ มีปริ มาณน้ อยกว่าปกติ เพื่อ โดยมีการค (
ซึ่งในสภาวะดังกล่าวจะเกิดความร้ อนภายในเตาประมาณ “การเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ “ บังคับให้ เกิดสถานการณ์ที่เรี ยกว่า
1100 องศาเซลเซียส และจะเกิดก๊ าซขึ ้นจานวน 5 ชนิด ได้ แก่
1. ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ร้ อยละ 8
2. ก๊ าซไนโตรเจน
ร้ อยละ 50
3. ก๊ าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์
ร้ อยละ 20
4. ก๊ าซไฮโดรเจน
ร้ อยละ 20
5. ก๊ าซมีเทน
ร้ อยละ 2
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ซึ่งก๊ าซในลาดับที่ 3 - 5 มีคณ
ุ สมบัติที่สามารถติดไฟได้ ง่ายสามารถนาไปใช้ ในการผลิตพลังงานได้
หลากหลายไม่วา่ จะเป็ น การผลิตพลังงานความร้ อนโดยการเผาไหม้ โดยตรงในห้ องเผาไหม้ Burner หรื อแม้ กระทัง่ นาไปใช้
กับเครื่ องยนต์เผาไหม้ ภายใน (Internal combustion engine) และใช้ เป็ นต้ นกาลังในการฉุดเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าการผลิต
ไฟฟ้า (Generator Set)
เตาผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิง Gasifier แบบ Fixed bed downdraft gasifier สามารถแก้ ปัญหาการปนเปื อ้ น
ของยางเหนียว หรื อ Tar ได้ เป็ นอย่างดี ดังนันการใช้
้
เทคโนโลยีดงั กล่าวจึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงร่วม
ของเครื่ องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หรื อแม้ กระทัง่ นามาใช้ ในการอบแห้ งผลผลิตทางการเกษตร
แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานชีวมวล
คัดเลือกขนาดเชื ้อเพลิง

ลดอุณหภูมิก๊าซเชื ้อเพลิง
ก่อนเข้ าถังกรอง

นาก๊ าซความร้ อนเข้ าสูเ่ ครื่ องยนต์
เพื่อจุดระเบิดและสร้ างกาลังให้ กบั
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

กาจัดความชื ้นให้ อยูใ่ นระดับ
ไม่เกินร้ อยละ 20 ด้ วยไอร้ อน

ระบบกรองฝุ่ นและน ้ามันดิน
เพื่อปรับคุณภาพให้ สะอาด

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
Power Generator
-
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เข้ าสูก่ ระบวนการเผาไหม้ เพื่อ
ผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิงความร้ อน

กระบวนการจัดส่วนผสม
ระหว่างอากาศและก๊ าซ
ความร้ อน Air Mixer

กระแสไฟฟ้ า
Electricity
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แบบจาลองรูประบบการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้ วยเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยใช้ เทคโนโลยีแก๊ สซิฟิเคชั่น

Gasifier
Cyclone
Wet scrubber
Knock out tank
Heat exchanger
Wet Blower
Moisture collector
Dust collector
Storage gas
Engine & Generator

เตาแก๊ สซิฟายเออร์ เมื่อใส่เชื ้อเพลิง อาทิเช่น เศษไม้ ซังข้ าวโพด ฯลฯ เตาจะทาหน้ าที่เผาแบบ
ความคุมอากาศเพื่อให้ เกิดก๊ าซเชื ้อเพลิง
ไซโคลนออกแบบให้ แก๊ สเชื ้อเพลิงไหลเวียนเป็ นวงกลมเพื่อให้ เกิดแรงเหวีย่ ง ทาให้ ฝนุ่ ที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 10 ไมครอนถูกสลัดหล่นตกลงสูถ่ งั เก็บตามแรงดึงดูดของโลก
ระบบทาความสะอาดก๊ าซและลดอุณหภูมิก๊าซเชื ้อเพลิงจาก 450 c ลงเหลือ 40 c
ถังแยกน ้าและก๊ าซออกจากกันและทาหน้ าที่กรองฝุ่ นและน ้ามันดิน
เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน ทาหน้ าที่ลดอุณหภูมิก๊าซเชื ้อเพลิงจาก 40 c ลงเหลือ 25 c
พัดลมดูดก๊ าซแบบเปี ยก
ถังดักความชื ้น ทาหน้ าที่ดดู ซับละอองน ้าที่ยงั ปนอยูใ่ นก๊ าซออก
ถังดักจับฝุ่ นละอองขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนออกก่อนเข้ าสูเ่ ครื่ องยนต์
ถังสารองก๊ าซเชื ้อเพลิงก่อนเข้ าเครื่ องยนต์
เครื่ องยนต์และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
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 โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในช่วงปี 2558 บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทางอ้ อมในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ ECF Tornado
Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่ สาหรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดย ขณะนั น้ โรงไฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว มี ข นาด กาลังการผลิตติดตัง้ ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ ที่
Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด (“ECFH”) ในฐานะบริ ษัทย่อย เป็ นผู้เข้ าถือหุ้นใน ECF
Tornado ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559 ECFH ได้ ตดั สินใจขายทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนใน ECF
Tornado 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
ทั ้งนี ้ภายหลัง จากการจัด โครงสร้ างการดาเนิน ธุรกิจ ผ่านการจดทะเบียนจัด ตั ้ง บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์
จากัด (“ECF-P”) ขึ ้นเพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ECFH จึงสิ ้นสุดบทบาทการเป็ นบริ ษัทย่อยที่เข้ าลงทุน
ในด้ านธุรกิจพลังงาน โดยปั จจุบนั มีเพียงการเป็ นผู้ดาเนินธุ รกิจร้ านค้ าปลีก แคน ดู (Can Do) ในรู ปแบบร้ านค้ าจาหน่าย
สินค้ าราคาเดียวทังร้้ านเพียงอย่างเดียว
ภาพโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ECF Tornado Energy Godo Kaisha

โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิต ย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์
ในช่วงปี 2560 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุน เพื่อดาเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
ไฟฟ้าติดตังรวม
้
220 MW และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) จากัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรื อ “GEP”) ซึ่งตั ้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) โดยให้ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นของโครงการในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึ่งบริ ษัทได้ เข้ าทาการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ GEP
จานวน 51,512 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ GEP ในขณะนั ้น ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ทั ้งนี ้
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมลู ค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตั ราหนี ้สินต่อทุน
เท่ากับ 65 : 35 จึงทาให้ ECF-P มีภาระที่จะต้ องเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จานวน 20.22 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ ต่อไป
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ทังนี
้ ้คาดว่าจะเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สาหรับ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็ นเฟสแรก ได้
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 นี ้ จากทังหมด
้
4 เฟส ที่จะเริ่ มทยอยการก่อสร้ างไปอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4
ปี หรื อภายในปี 2564 นี ้
GEP มีบริ ษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีอี พี (เมียนมาร์ ) จากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็ นการลงทุนใน
GEP-Myanmar เพียงบริ ษัทเดียว และไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจใน
การพัฒนาและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้า มินบู
GEP-Myanmar ได้ เ ข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กับ
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้ าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็ น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระสาคัญคือ เพื่อตกลงพัฒนา
ก่อสร้ าง จัดหาแหล่งเงินทุน บริ หารจัดการ บารุ งรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซื ้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
220 MW หรื อคิดเป็ นอัตราการรับซื ้อไฟฟ้าสูงสุดที่ 170 MW ซึ่ง
ตั ้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกว ประเทศเมียนมาร์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรื อ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทังหมด
้
4 เฟส ในอัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงที่
ที่ 0.1275 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญ
ั ญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA ที่อาจจะเกิดขึ ้นด้ วย
โดยการผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ตามอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละเฟส ดังนี ้
เฟส 1 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 40 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 50 MW
เฟส 2 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 80 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 100 MW
เฟส 3 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 120 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 150 MW
เฟส 4 อัตราการรับซื ้อสูงสุด 170 MW จากกาลังการผลิตติดตัง้ 220 MW
โครงการโรงไฟฟ้ามินบู ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิ ดอว์ ( Nay Pyi Taw)
ประมาณ 150 กิโลเมตร หรื อ ใช้ เวลาเดินทางด้ วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้ วยเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง โดยพื ้นที่
โครงการจะตั ้งอยู่บนพื ้นที่สิทธิการเช่าเนื ้อที่ประมาณ 836 เอเคอร์ (หรื อเทียบเท่ากับ 2,114.48 ไร่ ) ซึ่งเพียงพอต่อการ
ก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูทั ้ง 4 เฟส โดยสิทธิการเช่าของพื ้นที่จะมีระยะเวลาเท่ากับหรื อมากกว่าระยะเวลาของ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพื ้นที่เนื ้อที่เช่า 700 เอเคอร์ จะอยู่ภายใน บริ ษัท AVA Capital Trading Limited
(“AVA Capital”) และพื ้นที่ดงั กล่าวอยู่ภายใต้ การดูแลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation
(MOAI) โดย GEP-Myanmar จะดาเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital ส่วนสิทธิการเช่าพื ้นที่เช่าเนื ้อที่ 136 เอเคอร์ จะอยู่
ภายใต้ GEP-Myanmar โดยพื ้นที่ดงั กล่าวอยู่ภายใต้ ก ารดูแลของ The Ministry of Natural Resources and
Environment and Conservative (MNREC)
เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้ามิน บูเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรื อวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็ นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรื อ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สาคัญใน
กระบวนการผลิต คือ
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel)
2. เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
3. หม้ อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
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4. ระบบอุปกรณ์สาหรับสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้ างพาหะนาไฟฟ้า ทาให้ เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
(DC Power) จากนัน้ พลังงานแสงอาทิตย์ในรู ปไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกส่งไปยังเครื่ องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งจะแปลง
ไฟฟ้า กระแสตรงเป็ นกระแสสลับ (AC Power) โดยไฟฟ้ากระแสสลับ ดังกล่าวจะถูก ส่งผ่านไปยังหม้ อแปลงไฟฟ้า
(Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเข้ าระบบสายส่งของ national
grid line ซึ่งในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูนี ้ ไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้าจะถูกรวบรวมโดยหม้ อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 33 kV อุปกรณ์ต นั ตอนไฟฟ้า (switchgear) และอุปกรณ์สง่ ไฟฟ้า (distribution systems) ทั ้งนี ้
กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเพิ่มแรงดันให้ สงู ขึ ้นเป็ น 230 kV โดยหม้ อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า (step-up transformer)
ขนาด 230 – 33 kV จานวน 4 เครื่ อง เพื่อจะจ่ายไฟเข้ าระบบสายส่งของ national grid line ทั ้งนี ้ สายส่งหลักระยะทาง
ประมาณ 1.3 ไมล์ (หรื อประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ ดาเนินการสร้ างเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยพร้ อมเชื่อมต่อเข้ ากับ national
grid line
ภาพโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์
(ปั จจุบันอยู่ระหว่ างการก่ อสร้ างโครงการ)

2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1 การตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
สาหรับปี 2560 ยังคงเป็ นปี ที่บริ ษัทเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสนองตอบต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าทังในต่
้ างประเทศรวมถึงในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม ซึง่
ในปี 2560 นับ เป็ นปี แรกที่ บ ริ ษัท มีแ นวคิดจะขยายตลาดผลิต ภัณ ฑ์ เ ตียงนอนให้ เพิ่ มขึน้ รวมถึงการวางแผนขยาย
สายการผลิตเพื่อรองรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี ้โดยเฉพาะ ทังนี
้ ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดงั กล่าวจะเป็ นช่องทางที่บริ ษัทจะสามารถ
สร้ างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการลดต้ นทุนการผลิตของสินค้ 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
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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 กาหนดไว้
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
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 สมความรู้ 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
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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 และในส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้ 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
 เฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม
บริ ษัทจะทาการคัดเลือกสินค้ าที่จะนามาจัดแสดงและจาหน่ายภายในโชว์รูมซึง่ เป็ นพื ้นที่เช่าของบริ ษัททัง้ 16
แห่ง ภายใต้ ชื่อโชว์รูม “ELEGA” โดยคัดเลือกจากสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเอง และสินค้ าที่บริ ษัท
คัดเลือกจากการสารวจตามงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศที่บริ ษัทเข้ าร่วมงานเป็ นประจาทุกปี รวมถึงสินค้ าที่บริ ษัทเลือก
ซื ้อจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ซึง่ จุดเด่นของสินค้ าที่นามาจัดจาหน่ายภายในโชว์รูม โดยส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าที่ผลิตจาก
ไม้ จ ริ ง ทัง้ หมด และคัด เลือ กมาเฉพาะสิน ค้ า ที่ มี รู ป แบบสวยงาม และเป็ น ที่ นิ ย มในขณะนัน้ นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ยัง ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าด้ วย
นับตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดตัวโชว์รูม “FINNA HOUSE” ขึ ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อต้ นเดือนสิงหาคม โดย
โชว์รูม FINNA HOUSE จะจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ ้นภายใต้ ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ (Disney) ทังหมด
้
โดย
บริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ์ในการผลิตสินค้ าลายการ์ ตูนดิสนีย์จาก บริ ษัท ดิสนีย์ ไทยแลนด์ จากัด ซึ่งขณะนี ้ยังเป็ นเพียงราย
เดียวในประเทศไทยที่ได้ รับสิทธิ์ในการผลิตในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับเฟอร์ นิเจอร์ ทงหมด
ั้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะ
นามาจัดจาหน่ายผ่านโชว์รูม ทางบริ ษัทมีทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ ลายการ์ ตนู จากดิสนีย์เป็ นต้ นแบบในการสร้ าง
ผลงาน หลังจากนันจะน
้
าเสนอรู ปแบบเพื่อขอพิจารณาอนุมตั ิจากหน่วยงานของดิสนีย์ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากแบบ
สินค้ 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 ใ นประเทศและ
ต่างประเทศ แต่จะมีข้อเสียคือราคาสัง่ ซื ้อจะแพงว่าผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ดงั กล่าว นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดที่
ความหลากหลายของสี และวัสดุเคลือบผิวที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ตามที่กล่าวมาทังหมดสรุ
้
ปได้ วา่ บริ ษัทให้
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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
2. ด้ านการกาหนดราคา (Price)
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดราคาสินค้ าแบบบวกกาไรส่วนเพิ่ ม (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 องปรับอัตรากาไรส่วนเพิ่ม
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
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 52 และร้ อยละ 48 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 2560 กลุม่ ลูกค้ าที่สง่ คาสัง่ จ้ างผลิตสินค้ าให้ กบั บริ ษัท คิดเป็ นกลุม่ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ง
ทังหมดคื
้
อ กลุม่ ผู้จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่ และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปนุ่ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 46 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
และไม่มีลกู ค้ าในประเทศญี่ปนรายใดที
ุ่
่มียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าจาก
บริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
และการผลิตและจาหน่ายสินค้ าในประเทศให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าปลีก
รายใหญ่ (Modern Trade) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 28 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
หน้ าที่ 1.0 - 65

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

3. รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าผ่านทางร้ านค้ า ส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer)
บริ ษัทเน้ นการส่ง ออกสินค้ 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” และ “Winner” ตามลาดับแล้ ว บริ ษัทยังมีช่องทางการจาหน่ายสินค้ าเพิ่มเติมผ่านโชว์รูมเพื่อแสดงและ
จาหน่ายสินค้ า โดยเน้ นการกระจายสินค้ าไปยังผู้บริ โภค (End-User) ได้ อย่างทัว่ ถึง บริ ษัทจะทาการตลาดโดยตรงผ่านตรา
สินค้ า “ELEGA” ซึ่งเป็ นตราสินค้ าสาหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่มีคณ
ุ ภาพสูง รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ที่บริ ษัทนาเข้ าจาก
ต่างประเทศและที่สงั่ ซื ้อจากภายในประเทศเพื่อนามาจัดจาหน่าย นอกจากนี ้ยังมีโชว์รูม “FINNA HOUSE” ที่จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ลายการ์ ตูนภายใต้ ลิขสิท ธิ์ ของดิสนีย์ ซึ่งขณะนี ้ยังเป็ นเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ รับสิทธิ์
ดังกล่าวด้ วย
ในการผลิตและจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในแต่ละราย ทังในรู
้ ปแบบของการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order) และใน
รู ป แบบของการผลิ ต และจาหน่ า ยโดยใช้ ตราสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี ก าร จัด ทาสัญ ญาซื อ้ ขายกับ
ลูกค้ าแต่อย่างใด
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็ นพื ้นที่เช่ากระจายอยู่ตามพื ้นที่สาคัญ รวมถึงจังหวัดที่สาคัญ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
I. โชว์รู ม ภายในอิน เด็ก ซ์ ลีฟ วิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) จานวน 14 สาขา ได้ แ ก่ สาขาบางนา
รัต นาธิ เ บศร์ รัง สิต พัท ยา บางใหญ่ ชลบุรี เชีย งใหม่ ราชพฤกษ์ เกษตร -นวมิน ทร์ นครราชสีม า
หาดใหญ่ สาขา 1 หาดใหญ่ สาขา 2 สุราษฏร์ ธานี และระยอง
II. โชว์ รู ม ภายในโฮมโปร (Home Pro) จ านวน 4 สาขา ได้ แ ก่ สาขาฉะเชิ ง เทรา สาขาชัย พฤกษ์ สาขา
นครราชสีมา และสาขาพุทธมณฑลสาย 5
สาหรับโชว์รูม Finna House ปั จจุบนั บริ ษัทมีโชว์รูมให้ บริ การแก่ลกู ค้ าสาหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ลายการ์ ตูน
ดิสนีย์ รวมทังสิ
้ ้น 2 สาขา โดยตั ง้ อยู่ บ นพื น้ ที่ เ ช่ า ของ โฮมโปร มาร์ เ ก็ ต วิ ล เลจ สุว รรณภูมิ และเดอะ วอล์ ค (The
Walk) ราชพฤกษ์ และคอร์ เนอร์ ภายใน โชว์รูม ELEGA อีก 5 แห่ง บนพื ้นที่ของสาขาบางนา สาขาโฮมโปร ชัยพฤกษ์ สาขา
อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ รังสิต สาขาพัทยา และสาขาชลบุรี
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
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-

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
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 ษัท จะพิจารณาการให้ 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 2560 คิดเป็ นมูลค่าลูกหนี ้การค้ าเท่ากับร้ อยละ 93.82 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 ภาวะการส่ งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ภาวะการส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ ปี 2560 ที่ผ่านมา
จากข้ อมูลของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพรวมของ
ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ และชิ ้นส่วน ซึ่งประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เฟอร์ นิเจอร์ โลหะ ที่นอน
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หมอนฟูก เฟอร์ นิเจอร์ อื่น ๆ และชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,131.01 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 3.14 โดยแบ่งแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สง่ ออกได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ

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

ปี 2558
1,050.93

ปี 2559
อัตราการเติบโต
1,096.59
4.34%

363.44
145.85
75.95
185.63
280.06

348.25
105.51
84.56
174.83
383.44

-4.18%
-27.66%
11.34%
-5.82%
36.91%

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

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

ข้ อมูลสัดส่ วนเมื่อเทียบกับกับมูลค่ าการส่ งออกเฟอร์ นิเจอร์ และชิน้ ส่ วนทัง้ หมด
ตัวเลขการส่งออกในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โดยปกติจะมีมลู ค่าเป็ นอับดับ 1 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ทัง้ หมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะเป็ นการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ตามคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าต่างประเทศ
ทังหมด
้
ยกเว้ นปี 2559 และ 2560 ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มขึ ้นมากจนมีมลู ค่าเป็ นอันดับ 1
แทนมูลค่าการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
แผนภาพมูลค่ าและสัดส่ วนการส่ งออกผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ และชิน้ ส่ วน ปี 2560
หน่ วย : ร้ อยละ

…

39.05%

15.59%
9.91%
7.08%
28.38%

โดยมูลค่าการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ และชิน้ ส่วนที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากที่สดุ อันดับ 1 คือ ประเทศ
ญี ่ ป่ ุ น ซึ ่ง ในรอบปี 2560 ที ่ผ ่า นมามีอ ัต ราการส่ง ออกเพิ ่ม ขึ น้ ร้ อยละ 3.68 รองลงมาอัน ดับ 2 คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มีอตั ราการส่งออกลดลงที่ร้อยละ 9.22 ทังนี
้ ้หากพิจารณาจากอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้ าไป
ยังประเทศญี่ ปนของบริ
ุ่
ษัท ในรอบปี 2560 เมื่อคิดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ บริ ษัทสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออก
ให้ เ ติบ โตได้ อ ย่า งต่อ เนื่อ งเมื่อ เทีย บกับ ช่ว งเดีย วกัน กับ ปี ที่ผ่า นมา แต่ทั ง้ นี ้หากพิจ ารณาเป็ น สกุลเงิน บาทจะพบว่า
บริ ษัท มีอ ตั ราการส่ง ออกสิน ค้ า ไปยัง ประเทศญี่ ปุ่ นลดลง ร้ อยละ 2.10 หรื อ มีม ูล ค่า การส่ง ออกไปประเทศญี่ ป่ ุน
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ประมาณ 668 ล้ านบาท เนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์ สหรัฐปรับตัวแข็งค่า
ขึ ้น เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา
นอกจากนี ้หากพิจารณาตัวเลขมูลค่าการส่งออกของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ยังพบว่า ใน 10 ประเทศที่ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายมากที่สดุ จะมีกลุ่มประเทศคู่ค้าในเขตเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน (AEC) อยู่ 4 ประเทศ ได้ แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศไทยมีมลู ค่าการ
ส่งออกให้ กับประเทศเหล่านี ้ คิดเป็ นมูลค่าทังหมดเท่
้
ากับ 157.43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 11.80
เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา และคิดเป็ นสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ และชิน้ ส่วน
เท่ากับร้ อยละ 13.92 ซึง่ มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีสดั ส่วนเท่ากับร้ อยละ 12.84
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ วางแผนนโยบายที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าที่มีอยู่ในมือสาหรับลูกค้ า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลูกค้ าในประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการค้ าขายร่ วมกันนานหลายปี โดยจะมุ่ง เน้ นด้ านการพัฒนา
รูปแบบสินค้ า รวมถึงคุณภาพของสินค้ า ระยะเวลาการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา เหล่านี ้คือ หัวใจที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจ
ร่ วมกัน ซึ่งกลุ่มลูกค้ าโดยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ ปนคื
ุ่ อ ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทังที
้ ่
จ าหน่า ยสิน ค้ า เฉพาะด้ า นเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละของตกแต่ง ภายในบ้ า น รวมถึ ง ร้ านค้ า ปลีก ขนาดใหญ่ ที่ จ าหน่า ยสิน ค้ า
หลากหลาย ซึง่ ลูกค้ าที่ค้าขายกับบริ ษัทล้ วนจัดเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็ นอันดับต้ น ๆ ของประเทศญี่ปนุ่ ประกอบกับ
ช่วงปี 2559 – ปี 2560 บริ ษัทได้ เริ่ มนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ เตียง ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า ซึ่งได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
จากเริ่ มต้ นมีคาสัง่ ซื ้อเพียงไม่กี่ราย ปั จจุบนั จานวนลูกค้ าที่ให้ ความสนใจผลิตภัณฑ์เตียงของบริ ษัทเริ่ มเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
และบริ ษัทได้ เริ่ มขยายสายการผลิตสินค้ า โดยลงทุนเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัตมากขึ ้น เพื่อรองรับคาสัง่ ซื ้อเตียงที่จะ
เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทคาดว่าจะสามารถสร้ างรายได้ จากผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้ให้ เพิ่มขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ที่จะขยายโอกาสทางการขายไปยังกลุ่มลูก ค้ าในย่านเศรษฐกิ จประชาคม
อาเซียน (AEC) ให้ มากกว่าเดิม จากปั จจุบนั มีสดั ส่วนการส่งออกเมื่อเทียบกับยอดขายทังหมดอยู
้
ท่ ี่ประมาณร้ อยละ 5 ของ
รายได้ จากการขายทังหมด
้
โดยในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทสามารถสร้ างยอดขายและขยายฐานลูกค้ าให้ เติบโตขึ ้นจาก
เดิม คิดเป็ นสัดส่วนการเติบโตของยอดขายสาหรับกลุม่ ลูกค้ า AEC เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 210 หรื อเพิ่มขึ ้นจากมูลค่า
ประมาณ 11 ล้ านบาท เป็ นประมาณ 33 ล้ านบาท
ภาวะการแข่ งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
จากข้ อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปี 2559 มีจานวนนิติบคุ คลที่สง่ งบการเงิน และ
เป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ชนิดใช้ ในครัวเรื อน มีจานวนทังสิ
้ ้น 1,478 ราย คิดเป็ นรายได้ รวมอยู่ที่
38,251.07 ล้ านบาท โดยมีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ ซึง่ เป็ นผู้เล่นที่สาคัญในอุตสาหกรรมอยู่ 4 ราย ซึง่ หากเปรี ยบเทียบกลุม่
ลูก ค้ า เป้า หมายของผู้เ ล่น รายสาคัญ ดัง กล่า วเที ย บกับ บริ ษั ท จะพบว่า ไม่ใ ช่ ก ลุ่ม ลูก ค้ า เดี ย วกัน กับ บริ ษั ท กล่า วคื อ
ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และจัดส่งสินค้ าเพื่อจาหน่ายในรู ปแบบร้ านค้ าปลีก
เฟอร์ นิเจอร์ ขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของตนเองซึง่ เป็ นการจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้ เฟอร์ นิเจอร์ โดยตรง
(End-user) ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้ นการผลิตสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์ นิเจอร์
โดยมีการจาหน่ายสินค้ าผ่านโชว์รูม และลูกค้ าโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ สาหรับผู้ประกอบการอีกรายปั จจุ บนั ผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อรองรับคาสัง่ ซื ้อจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็ นหลักจึงกล่าวได้ ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้ เป็ นคู่
แข่ง ขัน โดยตรงของบริ ษัท เนื่อ งจากมี กลุ่ม ลูก ค้ าเป้า หมายที่ ไม่เหมื อนกัน และหากพิ จ ารณาถึง ผู้ผลิต และจ าหน่า ย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีกลุม่ ลูกค้ าเป็ นร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ปั จจุบนั มีเพียง 4 ราย ที่มี
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สินค้ าวางจาหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดกลางถึงเล็กที่มี
ความสามารถในการรับคาสัง่ ซื ้อจากัด และไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้ เคียงกับบริ ษัท นอกจากนี ้รายได้ จาก
การจาหน่ายของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่หรื อประมาณร้ อยละ 52 เป็ น การผลิ ต เพื่ อ จาหน่ า ยให้ กับ ลูก ค้ า ในต่ า งประเทศ
ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง พิ จ ารณาคู่แ ข่ ง ขัน จากต่างประเทศเป็ นสาคัญ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทคาดการณ์ว่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่ มี
ลักษณะการดาเนินธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในต่างประเทศเป็ นกลุ่มเดียวกัน คือ HEVEA
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ได้ มีการพัฒนาและมีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ เพื่อให้ ทนั ต่อการ
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 4 รูปแบบหลักคือ
1. เฟอร์ นิเจอร์ ที่เน้ นสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ซึ่งบริ ษัทจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการจัดหาซื ้อ
ลิขสิทธิ์สินค้ า เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนา ปรับปรุ งรู ปแบบจากเฟอร์ นิเจอร์ ที่เคยผลิตอยู่ให้ มีมลู ค่าเพิ่ม
มากขึ ้นจากลิขสิทธิ์ ดังกล่าว ซึ่งนับตังแต่
้ ปี 2559 บริ ษัทได้ รับสิทธิ์ในการใช้ ลายการ์ ตนู ของดิสนีย์ใน
ฐานะ Licensee ซึง่ ขณะนี ้ยังเป็ นเพียงผู้ประกอบการด้ านเฟอร์ นิเจอร์ แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่
ได้ รับสิทธิ ดงั กล่าว ซึ่งภายหลังจากได้ รับเลือกในฐานะ Licensee แล้ ว รู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท
สามารถต่อยอดการพัฒนาไปในรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีลายการ์ ตูนของดิสนีย์เข้ ามาเสริ มและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รวมถึงยังสามารถสร้ างโอกาสทางด้ านการตลาดให้ เพิ่มขึ ้นจาก
เดิม โดยบริ ษัทสามารถนาเสนอสินค้ าต่อกลุ่มร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ผา่ นโชว์รูม FINNA HOUSE ซึง่ เป็ นโชว์รูมของบริ ษัท ที่จาหน่ายแต่เพียงเฟอร์ นิเจอร์
ที่ผ ลิต ภายใต้ ลิข สิท ธิ์ ข องดิ ส นี ย์ เ ท่า นัน้ ปั จ จุบัน บริ ษั ท ยัง คงแสวงหาโอกาสในการพัฒ นาต่อ ยอด
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทผ่านการนาเสนอสินค้ าในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. เฟอร์ นิเจอร์ เอนกประสงค์ (Multifunction Furniture) ซึ่งจากการศึกษาข้ อมูลพบว่า จากแนวโน้ ม
ประชากรของประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิถีชีวิตคนเมือง ในระดับชนชัน้ กลางที่มี
ความเป็ นอยูเ่ ร่งรี บ ความต้ องการที่อยูอ่ าศัยจึงต้ องการพื ้นที่ขนาดกระทัดรัด ดูแลง่าย ซึ่งจะทาให้ ทงใน
ั้
ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการหาซื ้อที่อยู่อาศัยและค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาไม่สงู มากนักสอดคล้ องกับ
รายได้ ที่หามาได้ ดังนัน้ รู ปแบบของคอนโดมิเนียม และบ้ านพักอาศัยที่มีพื ้นที่จากัดจึงตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้ าประเภทนี ้ ดังนัน้ รู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ จึงจะเน้ นที่ป ระโยชน์ ใช้ สอยที่จะต้ องพัฒ นาให้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ งาน (Function) ได้ หลากหลายสาหรับพื ้นที่ที่จากัด ซึ่งบริ ษัทจะต้ องหาแนว
ทางการพัฒนาสินค้ าให้ ตอบโจทย์ดงั กล่าวได้ มากขึ ้น
3. เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสิง่ แวดล้ อม (Environmental-Friendly Furniture) จากกระแสการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่
ทัว่ โลกให้ ความสาคัญ ดังนันแนวทางการคั
้
ดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต การผลิตที่เป็ นมิตร
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กับสิง่ แวดล้ อมและการออกแบบสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพ ใช้ งานได้ ดีและมีอายุการใช้ งานที่เหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อ
ช่วยลดปั ญหาเรื่ องขยะล้ นโลก เหล่านี ้เป็ นประเด็นสาคัญอีกอย่างหนึง่ ที่บริ ษัทจะต้ องให้ ความสาคัญ
4. เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต เน้ นการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ที่ช่วยรักษาสุขภาพ หรื อใช้ หลักการ
ออกแบบที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของร่ างกาย เช่น เตียงนอนเพื่อสุขภาพ เก้ าอี ้ลดการปวดหลัง
เป็ นต้ น ซึง่ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี ้จะสามารถใช้ เจาะกลุม่ ผู้บริ โภคที่ให้ ความสาคัญกับสุขภาพและสามารถ
เข้ ากับกระแสสังคมผู้สงู อายุที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอนาคตได้
2.2.3 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ทางบริ ษัทได้ ตงเป้
ั ้ าหมายการเจาะกลุ่มลูกค้ ารายใหม่ เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้ า โดย
วางแผนขยายตลาดกลุ่มลูกค้ ารายใหม่ไปยังกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มีปริ มาณความต้ องการผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
เพิ่มขึ ้นและมีแนวโน้ มขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ ประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ซึง่ ฐานลูกค้ าในกลุม่ AEC สาหรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถสร้ างยอดขายให้ เติบโตขึ ้นได้ มากกว่าร้ อยละ 200
ซึ่งเป็ นผลมาจากปี ที่ผ่านมา บริ ษัทเน้ นการเจาะกลุม่ ลูกค้ าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งแนวโน้ มคาดว่า น่าจะเติบโตได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ในกลุม่ ลูกค้ าเดิมของบริ ษัท ทางบริ ษัทจะเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยาย
ช่องทางและโอกาสในการรับคาสัง่ ซื ้อได้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม โดยในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เริ่ มปรับกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์สู่
การขยายฐานการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์เตียงนอนมากขึ ้น ซึ่งจากผลการสารวจข้ อมูลพบว่า ยังมีโอกาสสร้ างการเติบโต
ของรายได้ จากการขายผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ นีไ้ ด้ ซึ่งบริ ษัทจะได้ วางแผนการขยายสายการผลิตเฉพาะเจาะจงสาหรั บ
ผลิตภัณฑ์นี ้ให้ เพิ่มขึ ้นต่อไป
และในส่วนของการขายสินค้ าภายในประเทศ บริ ษัทยังคงกลยุทธ์ ที่จะเติบโตไปร่ วมกับจานวนสาขาของ
ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้ นทุนคงที่จากค่าเช่า
และค่าใช้ จ่ายคงที่อื่น ๆ ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจเมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูม ELEGA และ FINNA
HOUSE ด้ วยตัวเอง สาหรับแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่จานวนผ่านโชว์รูมทังสองแห่
้
งดังกล่าว บริ ษัทจะเน้ น
ไปการนาเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ เพิ่มขึ ้น
สาหรับเป้าหมายในปี ต่อไป บริ ษัทจะยังคงกลยุทธ์ 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 ้นได้ อย่างต่อเนื่อง

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท ขณะนี ้บริ ษัทมีโรงงานที่ใช้ เป็ นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น ส่วนของสานักงานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดังนี ้
1. สานักงานใหญ่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 37/9 หมูท่ ี่ 10 ถนนบ้ างบึง – แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้ วยอาคารที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทังหมด
้
10 อาคาร โดยแบ่ง
ออกเป็ น
หน้ าที่ 1.0 - 71

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

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
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทมีแผนที่จะลงทุนก่อสร้ างอาคารโกดังเพื่อเก็บสต็อกสินค้ าเพิ่มขึน้ อีกประมาณ 5 ไร่ บริ เวณ
ด้ านหลังของพื ้นที่โรงงาน เพื่อให้ เพียงพอต่อการรองรับปริ มาณสต็อกสินค้ าที่จะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ
ยอดขาย ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2561 นี ้
2. สาขาที่ 1 ตังอยู
้ ่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง โดยในส่วนของโรงงานแห่งนี ้ จะประกอบด้ วยอาคารที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตทังหมด
้
7 อาคาร โดยแบ่ง
ออกเป็ 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 เฉพาะส่ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกับ โรงเลื ่ อ ย โรงอบ ไม้
ยางพาราแปรรู ป โรงผลิตและประกอบเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา และโรงผลิตกระดาษปิ ดผิวเท่านัน้
บริ ษัทมีรูปแบบการเปิ ดเดินสายการผลิตเครื่ องจักรในแต่ละวัน แบ่งออกได้ ดังนี ้
- ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ
- ตังแต่
้ เวลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจานวนชัว่ โมงการทางานล่วงเวลา (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
กาลังการผลิตเต็มที่และกาลังการผลิตจริงในปั จจุบัน
กาลังการผลิตไม้
กาลังการผลิต
ยางพาราแปรรูป
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติ
กาลังการผลิต
อบแห้ ง
เคิลบอร์ ด
(ลูกบาศก์ เมตรต่ อปี )
(ลูกบาศก์ เมตรต่ อปี )
กาลังการผลิตเต็มที่
8,700
95,000
กาลังการผลิตจริง
8,000
62,350
ในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
อัตราการใช้ กาลัง
ร้ อยละ 91.95
ร้ อยละ 65.63
หน้ าที่ 1.0 - 72

กาลังการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพารา
(ลูกบาศก์ เมตรต่ อปี )
7,900
4,980

ร้ อยละ 63.04

กาลังการผลิต
กระดาษปิ ดผิว
(เมตรต่ อปี )
24,000,000
17,090,857

ร้ อยละ 71.21

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

การผลิตในปั จจุบนั
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ:

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
ประสิทธิภาพและกาลังแรงงานที่มีอยูใ่ นขณะนี ้แล้ ว

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

กาลังการผลิต
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
2. การผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา ประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.

เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการผลิต
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 า
โต๊ ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
เก้ าอี ้รับประทานอาหาร (Dining Chair)
ม้ านัง่ ยาว (Bench)
เตียง (Bed)
โต๊ ะ (Center)
ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch)

ปี 2558
5,718
162,676
1,164
20
68
382

หน้ าที่ 1.0 - 73

ปริมาณการผลิต
ปี 2559
9,813
181,066
1,273
227
1,182
327

ปี 2560
6,648
170,329
2,712
4,538
410

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ประเภทสินค้ า
รถเข็น (Wagon)
ชันวางของ
้
(Shelf)
ส่วนประกอบอื่น ๆ
รวมปริมาณการผลิต

ปี 2558
300
13,768
1,283
185,379

ปริมาณการผลิต
ปี 2559
8,679
7,622
210,189

ปี 2560
5,137
2,267
192,041

3. การผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ประกอบด้ วย
เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการผลิต
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
ปริ มาณการผลิ ตของเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : ตัว

ประเภทสินค้ า

ปริมาณการผลิต
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ชันวางของเอนกประสงค์
้

2,513,805

2,570,686

2,309,649

ตู้เอนกประสงค์ / ตู้โชว์

339,335

420,725

465,777

78,299

69,056

73,977

ตู้เสื ้อผ้ า

102,546

81,297

94,444

ชันวางที
้
วี (ตัว)

126,183

105,691

104,342

34,745

25,830

22,586

3,624

14,872

3,159

3,198,537

3,288,157

3,100,934

ตู้สาหรับใส่รองเท้ า

โต๊ ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ ะทางาน
โต๊ ะเครื่ องแป้ง / เตียง
รวมปริมาณการผลิต
4. การผลิ ตกระดาษปิ ดผิ ว ประกอบด้ วย

เครื่องจักร อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการผลิต
กาลังการผลิต
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
หน้ าที่ 1.0 - 74

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ปริ มาณการผลิ ตกระดาษปิ ดผิว ในช่วงทีผ่ ่านมา
หน่ วย : เมตร

ขนาดกระดาษ

ปริมาณการผลิต
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

30 แกรม

15,766,750

15,837,750

15,301,897

45 แกรม

1,264,810

1,470,511

7,500

60 แกรม

483,740

511,600

1,618,650

65 แกรม

-

-

471,400

17,515,300

17,819,861

17,399,447

รวมปริมาณการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทมีทงหมดดั
ั้
งต่อไปนี ้
วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิต
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 วนการสั่งซือ้ เมื่อเทียบกับ
มูลค่ าการสั่งซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด
(ร้ อยละ)
38.70
9.79

แหล่ งที่มาของวัตถุดบิ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ
สัง่ ซื ้อจากภายในประเทศ

11.77
7.40
8.86
8.06
3.82
3.66
3.12
1.93
0.13
0.24
2.52
100.00

ที่มา : ข้ อมูลจากบริษัท โดยสัดส่วนคานวณจากที่เกิดขึ ้นจริงในช่วงปี 2560
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ช่ว งปี 2560 บริ ษัท มีส ดั ส่ว นการสัง่ ซื ้อวัต ถุดิบ ทั ้งหมดแบ่ง ออกเป็ น การสัง่ ซื ้อภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ เท่ากับร้ อยละ 96.18 : ร้ อยละ 3.82 ตามลาดับ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิ บจากผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายในแต่ละ
ราย บริ ษัทไม่ได้ มีการจัดทาสัญญาซื ้อขายแต่อย่างใด ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายในแต่ละราย
ฝ่ ายจัดซื ้อจะจัดทาข้ อมูลเปรี ยบเทียบเงื่อนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายปี ละ 2 ครั ง้ จะจัดทาและทบทวนข้ อมูลโดย
เปรี ยบเทียบในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับการสัง่ ซื ้อในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และ
ในช่ว งเดือ นมิถ ุน ายน เพื่อ ใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มูลสาหรับ การสัง่ ซื ้อในช่ว งเดือ นกรกฎาคมถึง เดือ นธันวาคม ทั ้งนี ้บริ ษัท มี
นโยบายการกระจายการสัง่ ซื ้อ และจะลดสัดส่วนการสัง่ ซื อ้ หากพบว่า เริ่ มมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับผู้จัดจาหน่ายรายใด
รายหนึ่งมากเกินไป ในปั จจุบนั บริ ษัท ไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรื อผู้จัดจาหน่ายรายใด และบริ ษัทไม่มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งแต่อย่างใด
2.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมด้ านพลังงานทางเลือก ปี 2560
จากผลการสารวจของหลายสถาบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้ านพลังงานทดแทน โดยในช่วงปี 2560 ที่ผา่ นมา
ภาพรวมของการใช้ พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้ มเติบโตดี ซึ่งสอดคล้ องกับอัตราการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ทังปี
้ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ ข้อมูล โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญจากภาครัฐที่ต้องการผลักดันการใช้ พลังงานทดแทนให้ มาก
ขึ ้น เพื่อทดแทนการใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล และจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ ้นจากการขยายตัวในด้ านการส่งออก
สินค้ าและการบริ โภคภาคเอกชน รวมทัง้ การใช้ จ่ายภาครั ฐบาลและการลงทุน ซึ่งปั จจัยต่างๆ นี ้ส่งผลต่อสถานการณ์
พลังงานของประเทศในปี 2560 และภายในปี 2579 ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้า เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายที่ทางการได้
วางไว้ ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP 2015) พบว่าเป้าหมายปี 2579 จะมีการ
ผลักดันการใช้ พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสูงราว 19,684.40 เมกะวัตต์ ในขณะที่ปัจจุบนั มีการดาเนินการผลิตตาม
เป้าหมายไปแล้ ว 8,271.24 เมกะวัตต์ หรื อร้ อยละ 42.0 ของเป้าหมายตามที่ได้ คาดการณ์ไว้ โดยกลุม่ พลังงานที่มีแนวโน้ ม
การผลิตเข้ าใกล้ เป้าหมายมากที่สดุ ได้ แก่ พลังงานชีวมวล รองลงมาคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ทังนี
้ ้ในส่วนของพลังงานชีว
มวลนัน้ ถือเป็ นพลังงานทดแทนในกลุม่ แรก ๆ ที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน เนื่องจากไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมทาให้ มีวสั ดุ
เหลือใช้ ทางการเกษตรในปริ มาณมาก ซึง่ สามารถนามาใช้ เป็ นพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ ทาให้ ปริ มาณการผลิต
ไฟฟ้าจากชีวมวลเข้ าใกล้ เป้าหมายค่อนข้ างเร็ วกว่าพลังงานประเภทอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับทิศทางการลงทุนด้ านโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลของบริ ษัท ที่ได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 33.37 ผ่านบริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด
อย่ า งไรก็ ดี ส าหรั บ ในระยะต่ อ ไป โอกาสด้ า นการลงทุ น ในพลัง งานประเภทนี ้ น่ า จะเหมาะส าหรั บ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตร หรื ออุตสาหกรรมที่มีวตั ถุดิบอยู่แล้ ว โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ ภายในธุรกิจของ
ตนเอง เพื่อลดภาระต้ นทุนค่าไฟฟ้าและสามารถขายไฟส่วนเหลือบางส่วนคืนกลับให้ หน่วยงานการไฟฟ้าภาครัฐ ในรู ปของ
การขายไฟแบบผู้ผลิตไฟรายเล็กและรายเล็กมาก (SPP และ VSPP) มากกว่าที่จะเป็ นการเข้ ามาลงทุนของผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ไม่ได้ มี ผลพลอยได้ จากการผลิต หรื อเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตอยูก่ ่อนแล้ ว
ในระยะหลังภาครัฐได้ เริ่ มหันมาให้ การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ เพิ่มมาก
ขึ ้น เพื่อให้ ก้าวไปสูแ่ ผนที่ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ ว่าจะต้ องมีสดั ส่วนการใช้ พลังงานทดแทนให้ ถึงร้ อยละ 20 ของการใช้ พลังงาน
ขันสุ
้ ดท้ าย โดยกาหนดอัตรารับซื ้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT (Feed-in Tariff) ที่มีระยะเวลาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้านาน 20 - 25 ปี
เพื่ อ จูง ใจให้ เ กิ ด การลงทุน ในธุ ร กิ จ พลัง งานทดแทนอื่ น ๆ มากขึน้ อาทิ พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ขยะ และพลัง งานลม
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจแล้ วนัน้ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ อาจมีแนวโน้ มกระจายไปสูต่ ่างประเทศมากขึ ้น
หน้ าที่ 1.0 - 76
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ซึง่ ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการบางส่วนเริ่ มหันมาเจาะตลาดต่างประเทศมากขึ ้น โดยเฉพาะในแถบเอเชีย (ญี่ปนและอาเซี
ุ่
ยน ที่
มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ได้ ปริ มาณมาก) เนื่องจากตลาดในประเทศมีความคืบหน้ าตาม
เป้าหมายค่อนข้ างมาก และการมองหาตลาดต่างประเทศก็เป็ นกลยุทธ์ หนึ่ งที่จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถต่อยอด
โอกาสทางธุรกิจได้ เพิ่มมากขึ ้น
โดยภาพรวมแล้ วความต้ องการใช้ พลังงานของตลาดในประเทศ ในปี 2560 มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าอยู่ที่
185,370 กิกะวัตต์ชวั่ โมง ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 จากปี 2559 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
แนวโน้ มการใช้ พลังงานในปี 2561
ในกลุม่ ของพลังงานทดแทนมีแนวโน้ มการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.1 จากนโยบายส่งเสริ มการใช้ พลังงาน
ทดแทนของภาครัฐ โดยสามารถสรุปความต้ องการ และประมาณการความต้ องการใช้ ไฟฟ้าได้ ดังนี ้
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
2560p
2561f

การใช้ ไฟฟ้ า
(กิกะวัตต์ ช่ วั โมง)
161,779
164,341
168,685
174,833
182,847
185,370
192,923

การเปลี่ยนแปลง
กิกะวัตต์ ช่ ัวโมง
ร้ อยละ (%)
12,924
8.7
2,562
1.6
4,344
2.6
6,148
3.6
8,014
4.6
2,523
1.4
7,553
4.1

โดยในปี 2561 คาดการว่าการใช้ ไฟฟ้ามีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น 4.1% ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีสมมติฐานการ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นที่ร้อยละ 3.6 – 4.6 โดยพิจารณาจากการขยายตัวดีของเศรษฐกิจโลกที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
รวมทังการลงทุ
้
นของภาครัฐที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น การปรับตัวดีขึ ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการใช้ พลังงานในปี 2561 ที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.1 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/forecast/Energy2016-Forcast2017.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Business
Oppotunity.pdf
ที่มา :
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1. ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จากข้ อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปี 2559 มีจานวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน
และเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ชนิดใช้ ในครัว เรื อน มีจานวนทั ้งสิ ้น 1,478 ราย คิดเป็ นรายได้
รวมอยู่ที่ 38,251.07 ล้ านบาท ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่รวม 4 ราย
(ไม่รวมบริ ษัท) ซึ่ง ผู้ประกอบการรายใหญ่ทงั ้ 4 รายดังกล่าว หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย จะพบว่า
ไม่ใช่กลุ่มลูกค้ าเดียวกันกับบริ ษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ดาเนินธุรกิจในรู ปแบบร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์
ขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของตนเอง และจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้ใช้ เฟอร์ นิเจอร์ โดยตรง (End-user)
ในขณะที่อีกรายหนึ่งเน้ นการผลิตสินค้ าเฟอร์ นิ เจอร์ แบบครบวงจรที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอร์ นิเจอร์ โดยมีการ
จาหน่า ยสิน ค้ า ผ่า นโชว์รู ม และลูก ค้ า โครงการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ต ่า ง ๆ สาหรับ ผู้ป ระกอบการอีก รายปั จ จุบ นั ผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อรองรับคาสัง่ ซื ้อจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็ นหลักจึงกล่าวได้ ว่า ผู้ประกอบการ ทั ้ง 4 ราย ไม่ได้
เป็ นคู่แข่งโดยตรงของบริ ษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ผลิตและจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีก ลุ่มลูกค้ า เป็ นร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือ นกับบริ ษัท ปั จจุบ นั มีเพียง 4 รายที่มี
สินค้ าวางจาหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็ นโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดกลางถึงเล็กที่มี
ความสามารถในการรับคาสัง่ ซื ้อจากัด และไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้ เคียงกับบริ ษัท สาหรับคู่แข่งขัน
จากต่างประเทศ จะมีเพียงรายเดียวที่มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท รวมถึงมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายใน
ต่า งประเทศเป็ น กลุ ่ม เดีย วกัน คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ด้ ว ยการสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้ซื ้อ รวมถึงการให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ า ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าตามปริ มาณที่ต้องการได้ จึงทาให้ ลกู ค้ าต่างประเทศส่วนใหญ่ยงั คงสัง่ ซื ้อสินค้ ากับบริ ษัทมา
ยาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตามบริ ษัทตระหนักดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขันที่สาคัญ
คือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมี ความได้ เปรี ยบเรื่ องเน้ นการผลิตตามคาสัง่
ซื ้อ ผลิตและขายในปริ มาณมาก โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาช่วยในกระบวนการผลิต ต้ นทุนแรงงานและค่าขนส่ง
ไม่สงู ขณะที่เวียดนามจะเน้ นการผลิต ตามคาสัง่ ซื ้อเช่นเดียวกัน ต้ นทุนแรงงานต่า แต่จุด อ่อนคือ ต้ องพึ่งพาวัตถุดิบ
นาเข้ า จากต่า งประเทศ ซึ่ง การจะสร้ างข้ อ ได้ เ ปรี ย บของบริ ษัท บริ ษัท ตระหนัก ดีถึงการสร้ างจุด ยืนให้ ก ับ สิน ค้ า ของ
บริ ษัท โดยการเกาะติดแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับตัวไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้ าที่
รองรับกับความต้ องการดังกล่าว และหาช่องทางสร้ างมูลค่าเพิ่ม ให้ กับสินค้ า (Value Added) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับความได้ เปรี ยบในด้ านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้
2. ความเสี่ยงจากการแข่ งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ และการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริ ษัทจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั ลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการจาหน่ายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศในงวดบัญชีปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 43.36 และร้ อยละ 56.64 ของรายได้ จากการขาย และงวด
บัญชีปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 47.75 และร้ อยละ 52.25 ของรายได้ จากการขาย ตามลาดับ
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จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทเริ่ มมีสดั ส่วนของรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ ้นทุกปี
ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากบริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศเติบโตขึ ้นสาหรับปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
16.06 ทังนี
้ ้หากพิจารณาที่ช่องทางการจัดจาหน่ายจะพบว่า อัตราการเติบโตดังกล่าวมาจากการผลิต ตามคาสัง่ ซื ้อ และ
การจาหน่ายสินค้ าผ่านร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ทัว่ ประเทศเติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ
12 และร้ อยละ 180 ตามลาดับ สาหรับการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญของช่องทางการจาหน่ายผ่านร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีก
รายย่อย (Dealer) นันเกิ
้ ดจากในปี 2560 บริ ษัทให้ ความสาคัญที่จะพัฒนาและผลักดันทังในส่
้ วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์
การเสริ มโครงสร้ างทีมงานให้ มีความแข็งแกร่ ง มีจานวนบุคลากรที่เพียงพอ เพื่อผลักดันช่องทางการจาหน่าย Dealer ให้
เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังมีการปรับกลยุทธ์ทางด้ านการตลาดใหม่เพื่อสร้ างยอดขายด้ วย
สาหรับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึ ้นแล้ วตังแต่
้ ต้นปี 2559 ซึ่งใน
กลุ่มอาเซียนผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของไทย แต่หาก
พิจารณาแล้ วในส่วนการแข่งขันในตลาดอาเซียนนันปั
้ จจุบนั ยังไม่รุนแรงมากนัก เพราะแต่ละประเทศจะเน้ นในสินค้ าที่เป็ น
จุดเด่นของตัวเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเด่นเรื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้ งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซียมีความ
เชี่ยวชาญเรื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิต ในปริ มาณมาก มีราคาถูก ฟิ ลิปปิ น ส์จ ะเด่น ในเรื่ อ งออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิต น้ อ ย
เวี ย ดนามมี ก ารผลิ ต ใกล้ เคี ย งกั บ ไทย มากที่สดุ แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่ องวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ าเกือบทังหมด
้
ดังนันจากที
้
่
กล่าวมา บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นหากเกิดปั ญหาการแข่งขันด้ านราคา โดยมี
นโยบายการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิต การใช้ นโยบายการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการ
ผลิตให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศให้
เพิ่มขึน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่อนาเสนอลูกค้ ากลุ่ม ใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยเน้ นการแข่งขันด้ านคุณภาพ
สินค้ าและการกาหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ เ ป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ ด้ วยความได้ เปรี ยบจากการบริ หารต้ นทุนที่ มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาที่แข่งขันได้ และด้ วยคุณภาพสินค้ าที่เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าทังในประเทศ
้
และต่างประเทศมายาวนานกว่า จึงทาให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวค่อนข้ างน้ อย ทังนี
้ ้หาก
พิจารณาสัดส่วนด้ านต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 จะพบว่า มีสดั ส่วนอยู่ที่
ร้ อยละ 71.73 และร้ อยละ 69.51 ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทยังสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนขายให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทยังคงนโยบายที่จะลดสัดส่วนต้ นทุนขายให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไป
3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างประเทศ โดยกาหนดเงื่อนไขการชาระค่าสินค้ าเป็ นสกุลดอลล่าร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ
56.64 และร้ อยละ 52.25 ของรายได้ จากการขาย ตามลาดับ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการนาเข้ าวัตถุดิบเพื่อผลิตกระดาษปิ ดผิว
จากต่างประเทศและการสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อจาหน่ายภายในโชว์ รูม โดยในงวดบัญชี ปี 2559 และงวดบัญชีปี 2560
บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 3.30 และร้ อยละ 3.89 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ดังนัน้
บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาไรสุทธิ ของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เตรี ยมเครื่ องมือทางการเงินสาหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีวงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 0.11 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นเงินบาทจานวนรวมประมาณ 3.43 ล้ านบาท
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เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตได้ ในระดับหนึง่ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายใน
การใช้ วงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าให้ เพียงพอกับระดับมูลค่าที่คิดว่าเพียงพอในการป้องกันความเสีย่ งโดยจะ
ไม่มีการเปิ ดวงเงินซื ้อขายเพื่อใช้ ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นแต่อย่างใด
4. ความเสี่ยงจากการไม่ มีสัญญารับซือ้ สินค้ าในระยะยาว
ปั จจุบนั บริ ษัทผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านรูปแบบการจาหน่ายหลัก 2 แบบคือ
แบบที่ 1 การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าต่างประเทศ โดยในงวดบัญชีปี 2559 และงวดบัญชีปี
2560 บริ ษัทจาหน่ายสินค้ าในลักษณะผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าต่างประเทศเท่ากับ 767.53 ล้ านบาท และ 752.09 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 60.26 และร้ อยละ 56.45 ของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามลาดับ
แบบที่ 2 การผลิตและจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าภายในประเทศ ซึ่งจะมีทงการผลิ
ั้
ตโดยใช้ ตราสินค้ า
ของลูกค้ า และการผลิตโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัท แต่ทงหมดคื
ั้
อการผลิตและจาหน่ายให้ กบั กลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่
(Modern Trade) ได้ แก่ เทสโก้ โลตัส, โฮมโปร, บิ๊กซี , เมกาโฮม, ไทวัส ดุ และวินเนอร์ โดยในงวดบัญชีปี 2559 และงวด
บัญชีปี 2560 บริ ษัทผลิตและจาหน่ายสินค้ าโดยใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทตามที่กล่าวข้ างต้ นเท่ากับ 384.81 ล้ านบาท และ
403.56 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.21 และร้ อยละ 30.29 ของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามลาดับ
ซึง่ การจาหน่ายสินค้ าในรูปแบบการผลิตตามรายละเอียดข้ างต้ น ถือเป็ นรู ปแบบการจาหน่ายหลักของบริ ษัท
โดยบริ ษัทจะได้ รับแผนการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ าจากลูกค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยทัง้ ลูกค้ าในประเทศและ
ต่างประเทศจะไม่มีการทาสัญญาซื ้อสินค้ าในระยะยาว ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของ
ปริ มาณคาสัง่ ซือ้ ของลูกค้ าเนื่องจากไม่มีการทาสัญญาซือ้ สินค้ าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้ าอาจลดปริ มาณคาสัง่ ซือ้
หรื อไม่สงั่ ซื ้อสินค้ าในอนาคตได้ ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผลกาไรของ
กิจการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพในการผลิต รวมถึงการกาหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง ซึ่งทางบริ ษัทจะได้ เปรี ยบจากการรับคาสัง่ ซื ้อในปริ มาณที่มากเพื่อให้ เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of
scale) และการส่งมอบสินค้ าที่ตรงตามกาหนดเวลา จึงทาให้ ลูกค้ ากลุ่ม ต่างประเทศ และกลุ่มร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) ของบริ ษัททังหมด
้
ยังคงมียอดสัง่ ซื ้อสินค้ ากับบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
3.2 ความเสี่ยงด้ านการผลิต
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดบิ
 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในงวดบัญ ชี ปี 2559 และงวดบัญ ชี ปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด คิดเป็ น
ร้ อยละ 40.25 และร้ อยละ 37.90 ของยอดสัง่ ซื ้อวัตถุดิบรวม ซึง่ ในปี 2560 มีสดั ส่วนลดลงเล็กน้ อย อันเป็ นผลมาจากราคา
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดปรับตัวลดลง และบริ ษัทมีการใช้ วตั ถุดิบอย่างอื่นประกอบการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ มากขึ ้น อาทิ การนาเหล็ก
มาผสมในแบบของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทไม่มีการทาสัญญาซื ้อขายกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจ
ได้ รับความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบหากผู้จดั จาหน่ายไม่สามารถจาหน่ายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ หรื องด
การจาหน่ายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว และได้ มีการป้องกันความ
เสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยได้ สงั่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายรายใหญ่ที่มีศกั ยภาพด้ านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกับ
หน้ าที่ 1.0 - 80
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การรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จาหน่ายวัตถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่ ง จานวนผู้ จาหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ กว่ า ร้ อยละ 80
ของจานวนผู้จาหน่ายวัตถุดิบหลัก มีการขายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทมาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป


ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัทได้ แก่ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา โดยในช่วง
ปี 2560 ที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบหลักทังสองประเภทดั
้
งกล่าวไม่มีการแกว่งตัวที่สง่ ผลกระทบต่อโครงสร้ างต้ นทุนการผลิต
ของบริ ษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามประกอบกับบริ ษัทใช้ นโยบายการควบคุมต้ นทุนการผลิต และบริ หารจัดการของเสีย
ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนขายลดลงจากปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560
ในส่วนของไม้ ยางพารานัน้ ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกไม้ ยางพาราทังประเทศอยู
้
่ที่ปริ มาณ
23.34 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 โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อ
จาหน่าย ดังนัน้ หากมี ปริ มาณความต้ องการไม้ ย างพารามากขึน้ ย่อมส่ง ผลกระทบต่อต้ นทุนไม้ ยางอัน จะนามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของกิ จการได้ อย่างไรก็ ตามราคาจะเห็นได้ ว่า ตัง้ แต่ช่วงปี 2557 ราคาไม้
ยางพาราเริ่ มมีเสถียรภาพมากขึ ้น
ทังนี
้ โ้ ดยภาพรวมแล้ วในส่วนของการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบหลักทัง้ สองประเภทดังกล่าว
บริ ษัทจะมีการติดตามความเคลื่อนไหว การเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงของราคาอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์และสามารถ
ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่ า ยเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละกระดาษปิ ด ผิ ว ซึ่ ง แรงงานด้ า นการผลิ ต ถื อ เป็ น
ส่วนสาคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 1,261 คน แบ่งเป็ นพนักงานประจาจานวน 289
คน และลูกจ้ างรายวันจานวน 972 คน ซึง่ ประมาณร้ อยละ 80.00 ของจานวนลูกจ้ างรายวันทังหมดอยู
้
ใ่ นฝ่ ายโรงงาน/ผลิต
ซึ่ ง การมี แ รงงานเป็ นจานวนมาก ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ นทุ น การผลิ ต และความสามารถในการแข่ ง ขั น
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 ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในระดับหนึง่
3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
บริ ษัทเริ่ มดาเนินธุรกิจจากการก่อตังโดยนายวั
้
ลลภ สุขสวัสดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการบริ หาร
อย่างมืออาชีพของกลุม่ ผู้บริ หารในครอบครัวสุขสวัสดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผู้บริ หาร
หน้ าที่ 1.0 - 81
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หลักของบริ ษัทได้ สร้ างความน่าเชื่อถื อให้ กับกิจการ และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าทั ง้ ในและต่างประเทศมาโดย
ต่อเนื่อง ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริ หารหลักของบริ ษัทในด้ านการบริ หารงาน ซึ่งหากมีการ
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. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
บริ ษัทมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุม่ สุขสวัสดิ์ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51.20
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ซึ่งการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว อาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยได้ รับความเสี่ยง
จากการที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงาน รวมถึงควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกินกว่า
กึ่งหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในวาระที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
9 ท่าน ทังนี
้ ้เพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลให้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึง่ กรรมการตรวจสอบของบริ ษัททุกท่าน ล้ วนแต่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับในสังคม
โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งถือเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้ างความโปร่งใสในการบริ หารจัดการของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ วา่ จ้ างบริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เข้ าทา
หน้ าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
คณะกรรมการบริ ษัทยัง คานึง ถึ ง การให้ ค วามสาคัญ กับ การกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยจะปฏิ บ ั ติ ต ามแนวทางการ
กากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อย่างเคร่ งครัด 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 รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เนื่องจากช่วงปี 2560 บริ ษัทได้ ขยายการดาเนินธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ทังส่
้ วนที่เป็ นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังนัน้ การเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอาจเกิดความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ
ได้ แก่
- ความเสีย่ งจากความสาเร็ จของโครงการ / ความเสีย่ งจากการเปิ ดดาเนินโครงการที่ลา่ ช้ ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่ง
ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ผ่านการเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 20
ในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโครงการสาหรับเฟส
ที่ 1 จานวน 50 เมกะวัตต์แรกจากทังหมด
้
220 เมกะวัตต์ ซึง่ อาจมีความเสีย่ งหากเกิดจากอุปสรรคในระหว่าง

หน้ าที่ 1.0 - 82

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

-

-

การก่อสร้ างโครงการ ทาให้ วันเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ต้องล่าช้ าออกไป หรื อทาให้ มีต้นทุนหรื อค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว บริ ษัทได้ สง่ ตัวแทนกรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม
และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทใน บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งตัวแทน
กรรมการของบริ ษัท ได้ เข้ าร่วมประชุมและรับฟั งความคืบหน้ า รวมทังปั
้ ญหาและแนวทางการแก้ ไขเพื่อให้ การ
ดาเนินการของโครงการลุลว่ งตามแผนงานที่วางไว้ อย่างใกล้ ชิด ทังนี
้ ้ตัวแทนกรรมการจะนาเสนอรายละเอียด
ต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรั บทราบความคืบหน้ าการดาเนินการก่อสร้ างโครงการอย่าง
ต่อเนื่องในทุกคราวที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย เนื่องจากแหล่งเงินสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน ซึง่ อัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทจะได้ รับจากสถาบันการเงินจะถูกกาหนดเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว
ดังนัน้ หากเกิดการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนทางการเงินของโครงการ
ซึ่งจะกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรที่บริ ษัทจะได้ รับ อย่างไรก็ตามสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ามินบู ได้ กาหนดให้ มี
การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยตามสัดส่วนที่กาหนด เพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี ้ย ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน (Credit Facility Agreement)
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัต ถุดิบที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล เนื่องจากบริ ษัทเริ่ มรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล ของบริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด จังหวัดนราธิวาส ซึ่งใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นวัตถุ ดิบใน
การผลิตไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่ คือ ไม้ สบั จากไม้ ยางพาราและไม้ เบญจพรรณ ซึ่งหากราคาไม้ สบั ส่งถึงหน้ า
โรงไฟฟ้ามีความผันผวนอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น และใน
ท้ ายที่สดุ จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว บริ ษัทได้ สง่ ตัวแทนกรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม
และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทใน บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่งตัวแทนกรรมการ
ของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมประชุมและรับฟั งผลการดาเนินงานของโครงการเป็ นประจาทุกเดื อน เพื่อรับทราบถึง
สัดส่วนต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับโครงการ ซึ่งหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ในทีมคณะกรรมการบริ หารจะเร่งหาแนวทางแก้ ไข พร้ อมติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อภาพรวมการดาเนินงานของโครงการ

หน้ าที่ 1.0 - 83

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ประเภท
ทรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

1. ที่ดนิ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่ าสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
96.64

การใช้ 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 -

0.58

3. อาคาร

เป็ นเจ้ าของ

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

89.53

เป็ นเจ้ าของ

- ไม่มี -

30.42

เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน

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

เครื่ องจักรบางส่วนเป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อ
กับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน

81.86

เพื่อใช้ ในโรงงาน

- ไม่มี -

0.10

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 - 84

- 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
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ประเภท
ทรัพย์ สิน

ลักษณะทรัพย์ สิน

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

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่ าสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
3.05
1.31

ทรัพย์สินภายใต้
สัญญาเช่าซื ้อ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

- ไม่มี -

21.05

เพื่อใช้ ในการติดต่อและการขนส่ง

- ไม่มี
- ไม่มี -

0.00
26.55
351.09

เพื่อใช้ ในโรงงาน

รวม
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การใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
เพื่อใช้ ในโรงงาน / สานักงาน
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สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิเท่ากับ 3.12 ล้ านบาท โดยรายการดังกล่าวคือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
สัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่และสัญญาบริ การกับผู้ให้ เช่า 2 ราย เพื่อใช้ เป็ นที่ตงโชว์
ั ้ รูม
สาหรับจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทภายใต้ ตราสินค้ า “ELEGA” และ “FINNA HOUSE” ดังนี ้
1. ตราสินค้ า “ELEGA”
ผู้ให้ เช่ าพืน้ ที่
ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ า
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 132.50 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
สาขาพัทยา2
: พื ้นที่ 150.70 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.

ระยะเวลาเช่ า

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

การต่ ออายุสัญญา
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. 60 ถึงวันที่
30 มิ.ย. 63
3 ปี
ตัง้ แต่ วัน ที่ 18 ก.ค. 60 ถึ ง
วันที่ 17 ก.ค. 633
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
ตั ง้ แต่ วั น ที่ 26 พ.ค. 58 ถึ ง
วันที่ 25 พ.ค. 61
3 ปี
ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มิ . ย. 60 ถึ ง
วันที่ 31 พ.ค. 63
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่ าพืน้ ที่
ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ า
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
สาขาหาดใหญ่
: พื ้นที่ 326.30 ตร.ม.
13) Index Living Mall
สาขาระยอง
: พื ้นที่ 138.40 ตร.ม.
14) Index Living Mall
สาขาสุราษฎร์ ธานี
: พื ้นที่ 134.50 ตร.ม.
ผู้ให้ เช่ าพืน้ ที่
2. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน)
(Home Pro)

ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ า
1) Home Pro
สาขาฉะเชิงเทรา
: พื ้นที่ 75.41 ตร.ม.

ระยะเวลาเช่ า

การต่ ออายุสัญญา

: 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 11 ส.ค.60 ถึ ง
วันที่ 10 ส.ค. 63
: 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
ระยะเวลาเช่ า

:
:

2) Home Pro
สาขาชัยพฤกษ์
: พื ้นที่ 125.00 ตร.ม.
3) Home Pro
สาขานครราชสีมา
: พื ้นที่ 100.00 ตร.ม.
4) Home Pro
สาขาพุทธมณฑลสาย 5
: พื ้นที่ 190.00 ตร.ม.

:
:
:
:
:
:

การต่ ออายุสัญญา
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
3 ปี
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ต.ค. 59 ถึง
วันที่ 15 ต.ค. 62

2. ตราสินค้ า “FINNA HOUSE”
ผู้ให้ เช่ าพืน้ ที่
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) (Home Pro)

ที่ตัง้ / พืน้ ที่เช่ า
1) Home Pro
สาขากิ่งแก้ ว
: 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
สาขาราชพฤกษ์
: พื ้นที่ 82.47 ตร.ม.

ระยะเวลาเช่ า

:
:

:
:
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การต่ ออายุสัญญา
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

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ปั จจุบนั บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 4 บริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษั ท วี วี เดคคอร์ จ ากั 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)
2. บริ ษั ท อี ซีเอฟ โฮลดิ้ งส์ จากั 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 านค้ าในรูปแบบร้ านจาหน่ายสินค้ าราคาเดียว หรื อการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคตยกเว้ นธุรกิจด้ านพลังงาน
3. บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ) ECF-P (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
จานวน 522,652,500 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 454,252,500 บาท ประกอบธุรกิจหลัก
เพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัท มีบริ ษัทร่วม 2 แห่ง โดยมี บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด เป็ นผู้ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
33.37 คือ บริ ษัท เซฟ เอ็นเนอร์ จี โฮลดิ้งส์ จากัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนจานวน 426,000,000 บาท บาท ชาระเต็ม
มูลค่า ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อเข้ าลงทุนและดาเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลัง งานชีวมวล และบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสี
เขี ย ว (ประเทศไทย) จ ากั ด โดยมี ทุนจดทะเบี ยนเท่ากับ 125,755,800 บาท และมี ทุนจดทะเบี ยนช าระแล้ วเท่ากับ
62,755,800 บาท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์
4. บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด (PNB) บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท และมี ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 12,500,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน
ซึ่ง ในการพิ จ ารณาลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม รวมทัง้ โครงการลงทุน แต่ ละโครงการ บริ ษั ท จะให้
ความสาคัญกับการพิจารณาลงทุน ในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นสาคัญ โดย
คานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง และสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าว
จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจอนุ มตั ิที่กาหนดไว้ และต้ อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าไปเป็ น
กรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มขี ้ อพิพาททางด้ านกฎหมายหรื อคดีทอี่ าจจะมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยที่มจี านวนสูงกว่าร้ อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริ ษัทภาษาไทย
ชื่อบริ ษัทภาษาอังกฤษ
วันที่จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานสาขา
สาขาที่ 1

:

สาขาที่ 2

:

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
ECF
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 ผ่านโชว์รูมสาขา และการ
ให้ บริ การตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวีซี)
354,137,269.00 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
207,501,863.00 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 830,007,452 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
37/9 หมู่ 10 ถ นนบ้ า นบึ ง – แ ก ล ง ต า บลทา ง เ ก วี ย น
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตาบลวังจันทร์ อาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสานักงานแห่งนี ้ใช้ เป็ นโรงงานผลิต
และประกอบเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ ยางพารา อี กแห่งหนึ่งของบริ ษั ท
รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ ยางพาราแปรรู ปและ
อบแห้ ง และผลิตกระดาษปิ ดผิวสาหรับใช้ ในการผลิตเฟอร์ 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
การตลาดและฝ่ ายบริ ห ารงานทัว่ ไป และโกดัง เก็บ สิน ค้ า
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีสานักงานสาขาที่จดทะเบียน สาหรับใช้
เป็ น โชว์รู ม สาหรับ จัด แสดงและจาหน่า ยสิน ค้ า ณ วัน ที่ 31
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โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

ธันวาคม 2560 รวมทั ้งสิ ้นอีก 18 แห่งสาหรับโชว์รูม ELEGA
และอีก 2 แห่ง สาหรับโชว์รูม FINNA HOUSE
+66 38-886-372-4
+66 38-678-220
www.ecf-furniture.com, www.elegathai.com

:
:
:

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์

:
:

สานักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
:
ที่ตงั ้
:
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
10400
+662-009-9000
+662-009-9991
นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
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 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
+662-279-3141
+662-616-6384
นางสาวสาริ สา ทองกิตติกลุ
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150
+662-152-7301-4 ต่อ 212
+662-152-7305
ir@eastcoast.co.th
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
1. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
1.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 354,137,269 บาท (สามร้ อยห้ าสิบสีล่ ้ านหนึง่ แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้ อยหก
สิบเก้ าบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์) โดย
คิดเป็ นทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ วเท่ากับ 207,501,863 บาท (สองร้ อยเจ็ดล้ านห้ าแสนหนึ่งพันแปดร้ อยหกสิบสาม
บาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 830,007,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
1.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
4,627 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ – สกุล

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ร้ อยละของทุน
ชาระแล้ ว

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์

424,993,000

51.2035%

1.1 นางสาวทิ พวรรณ สุขสวัสดิ์
1.2 นายชาลี สุขสวัสดิ์
1.3 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
1.4 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
1.5 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
1.6 นายธารงค์ สุขสวัสดิ์

129,986,200
119,986,200
119,986,200
48,538,800
3,991,600
2,500,000
600
600
600
600
600
600

15.6609%
14.4560%
14.4560%
5.8480%
0.4809%
0.3012%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%

400

0.0001%

25,873,900

3.1173%

25,000,000
873,900

3.0120%
0.1053%

1.7 นายสิ ทธิ โชค ชิ นนุรตั น์
1.8 ด.ช.วรรธนะ สุขสวัสดิ์
1.9 ด.ญ.วริ ศรา สุขสวัสดิ์
1.10 ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์
1.11 ด.ช.พีรวุฒิ สุขสวัสดิ์
1.12 ด.ช.นพรุจ สุขสวัสดิ์
1.13 นางสุภคั สุขสวัสดิ์
2. กลุ่มครอบครัวพานิช
2.1 นางพิ กลุ พานิช
2.2 นางสาวประภัสสร พานิ ช
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ข้ อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ – สกุล

จานวนหุ้น
(หุ้น)

3. กลุ่มครอบครัวนันทธีโร
3.1 นางอัมพร นันทธี โร

ร้ อยละของทุน
ชาระแล้ ว

19,309,850
10,387,850

2.3265%
1.2515%

3.2 นายถวิ ล นันทธี โร

8,700,000

1.0482%

3.3 นายธี ระ นันทธี โร

222,000

0.0268%

4. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์

15,629,000

1.8830%

4.1 นางวาสนา วิ ริยาทรพันธุ์

14,250,000

1.7169%

4.2 นายวิ ทยา วิ ริยาทรพันธุ์

1,379,000

0.1661%

5. นางสาวทัศนีย์ วงษ์ จิราษฎร์

10,826,100

1.3043%

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

8,177,635

0.9853%

7. กลุ่มครอบครัวฉันท์ เรืองวณิชย์

7,309,500

0.8807%

7.1 นางมัยยารัตน์ ฉันท์เรื องวณิ ชย์
7.2 นายสาธร ฉันท์เรื องวณิ ชย์
7.3 นายชยาธร ฉันท์เรื องวณิ ชย์

3,933,498
3,268,837
107,165

0.4739%
0.3938%
0.0129%

8. นายวรัษธกฤต พรแจ่ มใส

6,203,000

0.7473%

9. นายคนึงนิจ จินดา

6,150,000

0.7410%

10. กลุ่มครอบครัวอุดมธรรม

5,440,200

0.6554%

10.1 นายสราวุธ อุดมธรรม

3,280,800

0.3953%

10.2 นางสุจิตร อุดมธรรม

1,700,000

0.2048%

10.3 นายอนุมฒ
ั น์ อุดมธรรม

418,000

0.0504%

10.4 นายบุญเตือน อุดมธรรม

41,400

0.0050%

11. ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยอื่น ๆ (4,596 ราย)

300,095,267

36.1557%

รวมจานวนหุ้นทัง้ สิน้

830,007,452

100.0000 %

ผู้ถือหุ้นต่ างด้ าว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าว 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,600 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.00019 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
หมายเหตุ : บริ ษัทมีข้อจากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 11 ว่า “หุ้นของ
บริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุคนต่างด้ าวถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 49 ของ
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว”
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1.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั 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 จจัยที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อยู่ในอานาจ
ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น ผล จะต้ องถูกนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้ นเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป

2. โครงสร้ างการจัดการ
2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
6. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
9. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็ นเลขานุการบริ ษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท : นายวัล ลภ สุข สวัส ดิ์ นางวราภรณ์ สุข สวัส ดิ์ นายชาลี สุข สวัส ดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ 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
นอกจากนี ้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง เป็ นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ที่ทางบริ ษัทอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อขยายการ
ดาเนินธุรกิจ
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สาหรับกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ จะมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท
คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่มคี วามเข้ มกว่ าข้ อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ )










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 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ 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 ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี 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 น ผู้ให้ 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
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานกรรมการ
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

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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 9 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน /
กรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน หนึง่ ในกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้จดั การ ทังนี
้ ้คณะกรรมการจะเป็ นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านบัญชี
การเงิน การปกครอง การผลิต การตลาด ด้ านพลังงาน เป็ นต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมาย เหตุ : กรรมการต รวจ สอบ ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบ การณ์ ใ นการสอบ ทานความน่ าเ ชื่ อถื อ ของงบ
การเงิ น คื อ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย านุ รั กษ์

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ 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 ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุส มผลและเป็ 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
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอ านาจสัง่ การ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ ดาเนิ นกิ จการของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับ สภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่คณะกรรมการการบริ ษัทกาหนดการประเมินผลความเสี่ยง
แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่
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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
คณะกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
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
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้เ สนอนโยบายค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่า ย
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ ทังนี
้ ้เพื่อให้ รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสม โดยดาเนินการ ดังนี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบนั
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
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 (สาขา 1)
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)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหัวข้ อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
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
4. มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อ เช่า หรื อลงทุนตามแผนงานที่ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อมีอานาจในการอนุ มตั ิ
หรื อยกเลิกการซื ้อ การจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ การขายทรัพย์สนิ การลงทุน และการชาระราคาหรื อค่าใช้ จ่าย

หน้ าที่ 2.0 - 10

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

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
การกาหนดอานาจอนุมัตวิ งเงิน
เรื่อง

คณะกรรมการบริหาร

1. อนุมตั กิ ารจัดหาสินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 60,000,000 บาท
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
2. อ นุ มั ติ ก า ร ข า ย สิ น ท รั พ ย์ ไม่เกิน 40,000,000 บาท
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
3. อนุ มั ติ ก ารซื อ้ เพื่ อ การซ่ อ ม ไม่เกิน 30,000,000 บาท
บารุ ง

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ไม่เกิน 30,000,000 บาท

-

-

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

-

-

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

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

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

รองกรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

-

-

-

-

-

คณะกรรมการบริหาร

4. อนุมตั ิการซื ้ออุปกรณ์และวัสดุ เกิน 20,000,000 บาท
สานักงาน
5. อนุมตั กิ ารขายสินทรัพย์ยกเว้ น ไม่เกิน 20,000,000 บาท
อสังหาริ มทรัพย์
6. อนุ มั ติ ก ารขอรั บ / ให้ การ ไม่เกิน 100,000,000 บาท
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : กรณีเกินอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริหาร จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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แผนภาพโครงสร้ างภายในบริษัท (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 จากัด (มหาชน)

2.2 เลขานุการบริษัท
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (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 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบและข้ อกาหนดของ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็ นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สานักงาน กลต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 าแหน่ ง หรื อไม่อ าจปฏิ บัติ ห น้ า ที่ และให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
 ประธานกรรมการ
28,000 บาทต่อเดือน

หน้ าที่ 2.0 - 14

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

 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 ซึ่งยังคงเป็ นอัตราค่าตอบแทน
เท่ากับปี 2559 ที่ผา่ นมาทุกประการ
หมายเหตุ :

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

และความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว
จานวนครัง้ ของการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (ปี 2559 – 2560) มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
4. นายชูพงษ์
ธนเศรษฐกร
5. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
6. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
7. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
8. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
9. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
10. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

ปี 2558
จานวน จานวนครัง้
ครัง้ การ
ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
หน้ าที่ 2.0 - 15

ปี 2559
จานวน
จานวน
ครัง้ การ ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
9
9
9
9
9
9
5
5
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9

ปี 2560
จานวน
จานวน
ครัง้ การ ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
15
15
15
15
15
13
9
9
15
12
15
15
15
15
15
14
15
13

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : - นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้ รับการแต่ งตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่ อมาลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
อิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ ง ได้ รับการแต่ งตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ปี 2558
จานวน จานวนครัง้
ครัง้ การ
ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
4
4
4
4
4
3

ปี 2559
จานวน
จานวน
ครัง้ การ ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
4
4
4
4
4
4

ปี 2560
จานวน จานวนครัง้
ครัง้ การ
ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
5
5
5
5
5
4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
3. นายชาลี สุขสวัสดิ์
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ปี 2558
ปี 2559
จานวนครัง้
จานวนครัง้
จานวนครัง้
จานวนครัง้
ที่เข้ า
ที่เข้ า
การประชุม
การประชุม
ประชุม
ประชุม
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ปี 2560
จานวน
ครัง้ การ
ประชุม
3
3
3
3

จานวน
ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
3
2
3
3

คณะกรรมการสรรหา
ปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

จานวนครัง้
การประชุม
1
1
1

จานวน
ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
1
1
1

หน้ าที่ 2.0 - 16

ปี 2559
ปี 2560
จานวน
จานวนครัง้
จานวนครัง้ จานวนครัง้
ครัง้ การ
ที่เข้ า
การประชุม การประชุม
ประชุม
ประชุม
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
ปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ

จานวนครัง้
การประชุม

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

1
1
1

จานวน
ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
1
1
1

หน้ าที่ 2.0 - 17

ปี 2559
จานวนครัง้ จานวนครัง้
การ
ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
1
1
1
1
1
1

ปี 2560
จานวน
จานวน
ครัง้ การ
ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม
ประชุม
1
1
1
1
1
1

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สาหรับปี 2559 และ ปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงตาแหน่ งที่ดารงอยู่ในคณะกรรมการชุดย่ อยทุกคณะ
ปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ

เงินเดือน

ค่ าเบีย้
ประชุม

ปี 2559

โบนัส

รวม

ปี 2560

เงินเดือน

ค่ าเบีย้
ประชุม

โบนัส

รวม

เงินเดือน

ค่ าเบีย้
ประชุม

โบนัส

รวม

1. พลเอกเทอดศักดิ์

มารมย์

480,000

65,000

120,000

665,000

552,000

98,000

120,000

770,000

552,000

161,000

120,000

833,000

2. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

420,000

80,000

120,000

620,000

492,000

119,000

120,000

731,000

492,000

189,000

120,000

801,000

3. รศ.ทรงกลด

จารุสมบัติ

360,000

70,000

60,000

490,000

430,000

112,000

60,000

604,000

432,000

168,000

60,000

660,000

4. นายชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

-

-

-

-

135,000

35,000

-

170,000

-

-

-

-

5.ดร.เอกรินทร์

วาสนาส่ง

-

-

-

-

-

-

-

-

144,000

77,000

35,000

256,000

6. นายชาลี

สุขสวัสดิ์

180,000

65,000

60,000

305,000

216,000

91,000

60,000

367,000

216,000

147,000

-

363,000

7. นายวัลลภ

สุขสวัสดิ์

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

63,000

60,000

339,000

216,000

126,000

-

342,000

8. นายอารักษ์

สุขสวัสดิ์

180,000

65,000

60,000

305,000

216,000

84,000

60,000

360,000

216,000

154,000

-

370,000

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

70,000

60,000

346,000

216,000

112,000

-

328,000

180,000

45,000

60,000

285,000

216,000

70,000

60,000

346,000

216,000

126,000

-

342,000

2,160,000

480,000

600,000

3,240,000

2,691,000

742,000

600,000

4,033,000

2,700,000

1,260,000

335,000

4,295,000

9. น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
10. นางวราภรณ์
รวม

สุขสวัสดิ์

หมายเหตุ : - นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้ รับการแต่งตัง้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

หน้ าที่ 2.0 - 18

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2559

เงินเดือน

ค่ าเบีย้
ประชุม

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

180,000

20,000

ไม่มี 200,000

276,000

28,000

2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

120,000

20,000

ไม่มี 140,000

216,000

3. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ

120,000

15,000

ไม่มี 135,000

รวม

420,000

55,000

ไม่ มี 475,000

โบนัส

รวม

เงินเดือน

ค่ าเบีย้
ประชุม

โบนัส

รวม

ไม่มี 304,000

276,000

35,000

ไม่มี

311,000

28,000

ไม่มี 244,000

216,000

35,000

ไม่มี

251,000

216,000

28,000

ไม่มี 244,000

216,000

28,000

ไม่มี

244,000

708,000

84,000

ไม่ มี 792,000

708,000

98,000

ไม่ มี

806,000

เงินเดือน

หน้ าที่ 2.0 - 19

ค่ าเบีย้
ประชุม

ปี 2560
โบนัส

รวม

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2558

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2559

ปี 2560

ค่ าเบีย้ ประชุม
10,000
10,000
10,000
10,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
14,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
21,000
14,000
21,000
21,000

40,000

56,000

77,000

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

ปี 2559
ค่ าเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
14,000
42,000

ปี 2560
ค่ าเบีย้ ประชุม
14,000
14,000
7,000
35,000

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

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

ปี 2560
ค่ าเบีย้ ประชุม
7,000
7,000
7,000
21,000

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
3. นายชาลี สุขสวัสดิ์
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
รวม
ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ปี 2558
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2559

ปี 2560

จานวน

จานวนเงิน

จานวน

จานวนเงิน

จานวน

จานวนเงิน

(คน)

(บาท)

(คน)

(บาท)

(คน)

(บาท)

เงินเดือน

7

10,824,000

7

9,990,760

7

10,008,720

โบนัส

-

476,000

-

773,730

-

736,060

หน้ าที่ 2.0 - 20

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ปี 2558
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ
รวม

ปี 2559

ปี 2560

จานวน

จานวนเงิน

จานวน

จานวนเงิน

จานวน

จานวนเงิน

(คน)

(บาท)

(คน)

(บาท)

(คน)

(บาท)

7

342,720

7

332,283

7

335,184

7

11,642,720

7

11,096,773

7

11,079,934

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
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็ นกรณีของการให้ สวัสดิการพิเศษ
เพิ่มเติมในรู ปของรถประจาตาแหน่ง ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ของบริ ษั ท 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 าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 2.3 บุคลากร
 จานวนพนักงาน (ไม่ รวมผู้บริหาร)
ในรอบปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจานวนพนักงาน ดังต่อไปนี ้
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ข้ อมูล
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
จานวน (คน)
จานวน (คน)
จานวน (คน)
พนักงานประจา
212
253
289
1. ฝ่ ายบริ หาร
11
11
10
2. ฝ่ ายการตลาด
50
102
100
3. ฝ่ ายโรงงาน/ผลิต
63
55
71
4. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
21
20
21
5. ฝ่ ายจัดซื ้อ
12
13
12
6. ฝ่ ายบุคคล/ธุรการ
32
26
34
7. ส่วนงานสโตร์ /คลังสินค้ า
8
17
20
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก
11
5
17
9. ส่วนงานเทคโนโลยี
4
4
4
สารสนเทศ
หน้ าที่ 2.0 - 21

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ข้ อมูล
พนักงานรายวัน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
จานวน (คน)
849
1,061

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
จานวน (คน)
960
1,213

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
จานวน (คน)
972
1,261

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณร้ อยละ 79.14 เป็ นพนักงานในฝ่ ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่ างด้ าวคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 65.95 ของพนักงานรายวัน

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้ างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่ วย : บาท
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาในรูปเงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างในรูปค่าจ้ าง
ค่าอบรมสัมมนา
รวม

ปี 2558
67,526,241

ปี 2559
70,399,617

ปี 2560
70,921,236

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

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

141,954,236
113,467
212,988,915

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้ จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ซึ่งบริษัทดาเนินการจัดตัง้ แล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

บริ ษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ าง โดยจะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผล
การดาเนินงานในแต่ละปี เป็ นสาคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละ
ปี และจะพิจารณาการปรั บเพิ่มขึน้ เป็ นรายบุคคลตามระดับความมีอุตสาหะ ตัง้ ใจ ทุ่ม เท และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นลาดับต่อมา
 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
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
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

 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

3. การกากับดูแลกิจการ
3.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้ นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ
พื ้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของ
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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 ผ้ ู
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
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้ า ตามแนวทาง
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 : การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ 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 ซึ่ งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันควร รวมถึงเปิ ด
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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 ษั ทจะจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจนและเพียงพอ รวมทั ้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้ นกลุม่
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 อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตัว และมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่
กาหนดไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทสาหรับตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท
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 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มี สว่ 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 เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท ความถูกต้ องของรายงานทางการเงินหรื อ
เรื่ องที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม โดยสามารถให้ ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยผ่านทางกรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
บริ ษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี ้
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 ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกั บพนักงานอย่างเท่าเทียม 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 เพื่อ ชีวิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (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
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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
 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 เกิดการปรั บปรุ งให้ มีความ
ทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้ อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
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 โดยในปี 2560
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 นจานวน 4 ครั ง้
ในรอบปี ในรู ป แบบของการจั ด ประชุ ม แบบกลุ่ ม ใหญ่ และการประชุ ม แบบกลุ่ ม ย่ อ ย นอกจากนี ใ้ นรอบปี
ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารนาเสนอข้ อมู ล ต่ อ นั ก ลงทุ น ประเภทสถาบั น รวมแล้ วไม่ ต่า กว่ า 6 แห่ ง เพื่ อ
นาเสนอข้ อมู ล ของบริ ษั ท และสร้ างโอกาสการจั ด หาแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ผ่ า นทางรู ป แบบการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ บุ ค คลในวงจากั ด (Private Placement) ในแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) ซึง่ บริ ษัทได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights
Offering) และจานวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) บริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ไม่วา่ กรณีใด ๆ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี ้ จะต้ องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรื อไม่
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เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ ดาเนิ น การออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ให้ แก่
ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม (Rights Offering) แต่ อ ย่ า งใด โดยในส่ ว นของการออกและเสนอขายให้ แก่ บุ ค คลในวงจากั ด
(Private Placement) บริ ษัทมีจานวนหุ้นคงเหลือสาหรับการจัดสรรเพื่อเสนอขายจานวน 47,975,178 หุ้ น
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 9 ท่ า น
ประกอบด้ วยกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 4 ท่าน และกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 5 ท่าน และจาก
4 ท่าน ใน 5 ท่าน ที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทได้ กาหนดนิยมกรรมการอิสระในระดับที่
เข้ มกว่าหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด กรรมการอิสระจานวน 4 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
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
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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 หารมีโอกาสที่จะจัดประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย โดยควรจะพิจารณาแจ้ งผลการประชุมให้ กรรมการผู้จดั การรับทราบด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่ม เติมได้ จาก
กรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารท่านอื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่กาหนด และในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้ รับอนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อผู้มีความเห็นอิสระในสายงานอื่น ๆ มาร่วมให้ ความเห็น โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ด้ วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล
และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีห น้ า ที่ร ายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ และการเปลี่ยนแปลง
การถื อครองหลักทรั พย์ ของบริ ษั ท ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และจะต้ อ งส่ง สาเนาเอกสารการรายงานดัง กล่า วให้ ก ับ
เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่อรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริ 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 างอิงกับขนาด
ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิ ใกล้ เคียงกับของบริ ษัท ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยอ้ างอิง จากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่ง
จัดทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้
มีการจัดทาแบบประเมินผลการทางานของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาส่งข้ อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั
กรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี ด้วย หากการประเมินผลการทางานของกรรมการผู้จดั การสามารถบรรลุเป้าหมาย และ
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทวางนโยบายไว้
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ มีการพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
ในคราวเดียวกัน
ด้ วย ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จะปฏิบตั ิงานตามกฎบัตรของแต่ละคณะต่อไปโดย
เคร่งครัด
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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 าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ 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
้ ้เพื่อสร้ 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
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษัท
3.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทรวม 5 คณะ
ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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
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
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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
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
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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
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ กรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร นอกจากนี ้ยังพิจารณา
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริ ษัท
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 จึงจะนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
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2.

3.

4.

5.

เพื่อพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ 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 เลือกบุคคลซึ่งมีคุ ณสมบัติและไม่มีลกั 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

นับตังแต่
้ ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุดเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
ผ่านมา ซึง่ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ ามาดาเนินการด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. พิจารณาโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
กรรมการของบริ ษัททุกท่าน มีคณ
ุ สมบัติตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยกรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน ได้ ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ง
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เป็ นหลักสูตรที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดเป็ น
นโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริ ษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทจะส่งข้ อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานให้ กับคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็ น
ประจาและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริ ษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและเข้ าร่ วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
น่าสนใจเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ให้ กบั ตนเองได้
โดยเมื่อช่วงปี 2560 ที่ผา่ นมามีกรรรมการ และผู้บริ หารของบริษัท ที่ได้ เข้ ารับการอบรม และศึกษาดูงานใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และใช้ ประโยชน์เพื่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ ไป
ศึกษาดูงานในโครงการ “การส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปร
รูปไม้ ไทยเพื่อมุง่ สูอ่ ตุ สาหกรรมแปรรูปไม้ 4.0” ณ สาธารณรัฐเช็ก
2. ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ ง กรรมการ และกรรมการอิส ระ ได้ เข้ ารั บการอบรมในหลัก สูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
3. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริ หาร ได้ ไปศึกษาดูงานในโครงการ “การส่งเสริ มการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ไทยเพื่อมุ่งสูอ่ ตุ สาหกรรมแปรรู ปไม้ 4.0”
ณ สาธารณรัฐเช็ก
4. นายอารั กษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตร The Master of Ivestment
Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3) สถาบัน Ultra Wealth Group
5. นางสาวพชนั น สิงห์ ภ่ ู ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ เข้ ารั บการอบรมในหลักสูตร “การ
กาหนดคุณสมบัติผ้ รู ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
(สมุห์บญ
ั ชี) ของบริ ษัทจดทะเบียน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในกรณีที่ผ้ บู ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ วางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานในหน้ าที่ต่ าง ๆ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานแทนตาแหน่งที่ว่างลงได้ อย่างต่อเนื่อง หรื อเพื่อการก้ าวสู่ตาแหน่งที่สงู 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
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3.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทมีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดาเนินงานของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ซึง่ ขณะนี ้มีทงหมด
ั้
6 บริ ษัท คือ
บริ ษัทย่อย
1. บริ ษัท วีวี เดคคอร์ จากัด ซึง่ บริษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.95
2. บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
3. บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
4. บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
บริ ษัทร่วม
5. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ซึง่ บริ ษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.37
6. บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ บริษัทเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัท บริษัทได้ จดั ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทเข้ าร่วมเป็ น
กรรมการ และผู้บริ หารในตาแหน่งกรรมการผู้จดั การในบริษัทย่อย และเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่วม โดยขอบเขต
อานาจหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการ
ผู้จดั การของบริ ษัท โดยตัวแทนของบริ ษัทที่เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย รวมถึงบริ ษัทรร่วม จะมีสว่ นร่วมในการ
กาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อาทิ ด้ านการบริ หารงาน การลงทุน เป็ นต้ น
3.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
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 ค วามลับ และ/หรื อ ข้ อ มูลภายในของบริ ษัท อัน อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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
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3.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี (Audit Fee)
สาหรับปี 2560 บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้สอบบัญชี ได้ แก่ นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5389 แห่งบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อย
ในรอบปี 2560 โดยมีคา่ ธรรมเนียมและการเรี ยกเก็บเงินเป็ นจานวนเงินรวม 1,420,000 บาท (หนึง่ ล้ านสี่
แสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
2. ค่าสอบทานข้ อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)
คิดเป็ นจานวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้ วน)
รวมเป็ น จานวนเงิ น สาหรั บ ค่า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ป ระจาปี 2560 เท่า กับ 2,200,000 บาท (สอง
ล้ านสองแสนบาทถ้ วน)
ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389
จากบริ ษั ท เอ็ ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เ อท จ ากัด ซึ่ ง อยู่ใ นรายชื่ อ ผู้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกบั บริ ษัท /
บริ ษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

4. ความรับผิดชอบต่ อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
บริ ษัท มีความมุ่งมั่น ที่จะดาเนินธุ ร กิ จภายใต้ การกากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อ เสริ มสร้ างความแข็ง แกร่ งและ
ศักยภาพในการแข่งขัน ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของธุรกิจ โดยคานึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ด้ วยวิสยั ทัศน์ “มุ่งมั่นที่จะเป็ นผู้นา
ด้ านธุ รกิจเฟอร์ นิ เจอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยความเป็ นเลิศในการบริ หารและจั ดการตาม
มาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจสูงสุด” ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นรากฐานสาคัญที่จะนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
ภายใต้ กรอบการดาเนินงานที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบ นวัตกรรมใหม่ และการกากับดูแล
กิจการ
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กรอบกลยุทธ์ หลักในการดาเนินธุรกิจ

„ การผลิตสินค้ าให้ ได้ ตาม
มาตรฐานสากล
„ การผลิตสินค้ าให้ ตรงตามความ
ต้ องการของผู้บริ โภค

„ นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ
„ รูปแบบและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
„ ความเป็ นเลิศในการพัฒนา
กระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์

Quality

Responsibility

Innovation

Corporate
Governance

„ การผลิตสินค้ าที่ปลอดภัย
สูผ่ ้ บู ริ โภค
„ การเสริ มสร้ างสังคมที่ยงั่ ยืน
„ การจัดการทรัพยากร และ
บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อม

„ การปฏิบตั ิและดาเนินงาน
อย่างเป็ นธรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
„ การบริ หารทรัพยากรบุคคล
„ นโยบาย Happy Workplace

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
กลยุทธ์ ในการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
1. พัฒนาคนเพื่อสร้ างคนเก่ ง ควบคู่ไปกับคนดี และมีความรับผิดชอบ
บริ ษัทกาหนดคุณลักษณะพื ้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจาเป็ นต้ องมี พร้ อมกาหนดความสามารถตามตาแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทางานของพนักงาน ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด รวมทังสร้
้ างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและการสร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง ให้ กบั บริ ษัท และสังคม
2. เพิ่มศักยภาพการแข่ งขันด้ วยสินค้ าและบริการ ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ สร้ างมูลค่าอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย สร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ นข้ อ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม ในทุกกระบวนการ
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กระบวนการด้ านต่ าง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่ งขัน

การตลาด

การจัดหา
วัตถุดิบ

กระบวนการ
(บริหาร/
ผลิต)

การจัดส่ ง

การใช้ งาน
สินค้ า

การจัดการ
ของเสีย

3. การสร้ างสมดุลระหว่ างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance)
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ถ้ าพนักงานมีความสุขในการทางาน และมีความสุขในชีวิตส่วนตัวควบคู่
กันไป จะทาให้ เกิดสุขภาวะในชีวิต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ เกิดความสาเร็ จ ความมัน่ คง และความก้ าวหน้ าของพนักงาน
องค์กร และสังคมร่วมกัน
4. การสร้ างความไว้ วางใจจากผู้มีส่วนได้ 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
กรอบจริยกรรมในการดาเนินธุรกิจ
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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 ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
 รายงานสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังสารสนเทศที
้
่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญ ชี และสารสนเทศที่ ร ายงานตามเหตุก ารณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องโดยไม่กระทาการใด 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
3) กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5) บริ ษัทจะนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ ด้วยความ
รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
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6) บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิ จการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่ วมกิจกรรม
บริ ษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเหล่านี ้เป็ นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ กบั ผู้ถือ
หุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อสามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้ โดยในรอบปี 2560
บริ ษัทได้ จดั การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงในรู
ั ้ ปแบบกลุม่ ใหญ่ และกลุม่ ย่อยไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ และ
ได้ จดั กิจกรรมบริ ษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่
ผ่านมา
7) บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
ลูกค้ า
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
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 วมประชุมกับ ลูกค้ า
ทัง้ ในประเทศ และต่า งประเทศตามตารางเวลาที่ ได้ มีก ารวางแผนไว้ เป็ นประจาทุก ปี เพื่ อรั บฟั งปั ญหา
อุปสรรคในการทางานร่ วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรั บปรุ ง และพัฒนาให้ ดีขึน้ 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

หน้ าที่ 2.0 - 40

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ภาพการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ลูกค้ า Costa ประจาปี 2560
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คู่ค้าและเจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ 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
ให้ ดีขึ ้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 อื่ นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
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คู่แข่ งขันทางการค้ า
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
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ 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
นโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนินธุรกิจต่อ
เจ้ าหนี ้
พนักงาน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบโตทางด้ 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 นแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
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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 และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงานตลอดเวลา โดยจะ
พิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรั บผิ ดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ เช่น หาก
ปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหู 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
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดเป็ 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 การต่ อต้ 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 52 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ า หลักของบริ 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 ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา
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 อมูลอย่างถู กต้ 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 ษัทจะดาเนินการสื่อสารประชาสัม พันธ์ 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 2560 ที่ผ่านมา ด้ วยการบริ หาร
ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักด้ านการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา ไปสู่ธุรกิจที่จะ
สามารถสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง ควบคู่กบั การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม ด้ วยการเข้ าดาเนินธุรกิจด้ านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ได้ แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เริ่ มเข้ าลงทุน
อย่างจริ งจัง และเริ่ มเห็นผลลัพธ์ จากการได้ รับส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล ที่ได้ เข้ า
ลงทุนผ่าน บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี
จากัด ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ นับตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทคาดว่า จะเริ่ มรับรู้ ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้ เข้ า
ลงทุนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องสาหรับปี ตอ่ ๆ ไป
4. นโยบายการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
บริ ษัท ให้ ค วามสาคัญต่อการบริ หารจัด การความเสี่ย ง โดยค านึงถึ งปั จ จัยที่ เกิ ด จากความผันผวนในด้ า น
เศรษฐกิจทังภายในและภายนอกประเทศเป็
้
นอย่างมาก ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลต่อความต้ องการการบริ โภคสินค้ าของบริ ษัท ซึง่
จัดอยู่ในกลุม่ Consumer Products ดังนันทางบริ
้
ษัทจึงต้ องตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทได้ วางโครงสร้ างการบริ หารจัดการความเสี่ยงองค์กร และนโยบายการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งไว้ ดังนี ้
โครงสร้ างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์ กร
การกากับดูแล
• ค ณ ะ ก รรม ก า ร
บริ ษัท

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

การดาเนินงาน
• 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

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) บริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทและตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย
2) กาหนดให้ การบริ หารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดทาแผนงานประจาปี
3) ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ในการรั บผิดชอบ ระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเอง
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
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5) ความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัทในด้ านต่าง ๆ ซึง่ มีระดับสูงและสูงมากทังหมด
้
ต้ อ งรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
5. ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อป้องกันพนักงานจากอุบตั ิเหตุในทุกระดับ รวมถึง
ความเจ็บป่ วยจากการทางาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ซึ่งความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริ หารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้ การบริ หารได้ รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ
บริ ษัท จึงได้ มีการจัดตังหน่
้ วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยมีหน้ าที่ดงั นี ้
1. วางแผนการดาเนินงานสาหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้ มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดทาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบตั ิเหตุ อุ บตั ิ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 ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ 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. ประสานการดาเนินงานความปลอดภัยในการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ 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
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
1) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และมาตรฐานเรื่ องความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ตามที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
2) บริ ษัทจะสนับสนุนและส่งเสริ มด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง และจะจัดงบประมาณให้ เพียงพอและมีความเหมาะสม
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3) บริ ษัทจะส่งเสริ มด้ านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทบทวนและฝึ กซ้ อมตลอดจนจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรี ยมพร้ อมอยู่
เสมอ
4) บริ ษัทจะจัดเตรี ยม จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ให้ พนักงานได้ ใช้ และสวมใส่ปอ้ งกัน
ตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
5) บริ ษัทจะเอาใจใส่ สารวจตรวจตราในเรื่ องความปลอดภัย และเข้ มงวดกวดขันให้ พนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของบริ ษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้ พนักงานสวมใส่และใช้ อุปกรณ์
ป้องกันภัยตามที่บริ ษัท ได้ กาหนดอย่างเคร่งครัด
6) บริ ษัทจะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้ อมภายในบริ ษัท สถานที่ทางาน ความสะอาดโดยรอบบริ เวณบริ ษัท
อยูเ่ สมอ เพื่อให้ มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้ อมที่ดีถกู สุขลักษณะ อันนามาซึง่ คุณภาพชีวิตการทางานและ
สุขภาพที่ดีโดยทัว่ กันของพนักงาน
7) บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการให้ ความร่ วมมือของพนักงานในการปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ความสาเร็ จในการป้องกันอุบตั ิเหตุ โดยถือเป็ นปั จจัยหนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
8) บริ ษัทถือว่าความปลอดภัยในการทางาน 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 อุ บัติ เ หตุ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ยิ นดี รั บ
ข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ ไขจุดบกพร่ องต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สดุ
10) ในกรณีที่พนักงานได้ รับอุบตั ิเหตุจากการทางาน บริ ษัทจะให้ การเอาใจใส่ดแู ลและพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ
พนักงานผู้ได้ รับอุบตั ิเหตุให้ สามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ ตามสมควร
โครงสร้ างหน่ วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
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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ผลการดาเนินงานความรับผิดชอบต่ อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
บริ ษัทมุ่งมัน่ สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม ทังทางด้
้
านสินค้ าและบริ การ รวมถึงด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยในปี 2560
บริ ษัทยังคงดาเนินงานตามกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย ตาม
กรอบแนวคิดในการดาเนินงานที่ม่งุ เน้ นคุณภาพ มีความรับ ผิดชอบต่อสังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี ในด้ านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้


ด้ านเศรษฐกิจ และการกากับดูแลกิจการที่ดี (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 ษัทกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปี 2560
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี 2560 บริ ษัท ยังคงสามารถรักษาระดับคะแนน
การประเมินผลการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับที่ดีมาก (4 ดาว) 3 ปี ต่อเนื่อง
โดยในรอบปี 2560 บริ ษัทมีคะแนนเฉลีย่ ดังนี ้
ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจาปี 2560
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
80%

SET100 Index
87%

SET50 Index
90%

บริษัท ECF
85%

*หมายเหตุ : ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจาปี 2559 เท่ ากับ 84%

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลงานประจาปี ของผู้บริ หารสูงสุดขององค์กรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารได้ มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริ ษัทจะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุด ส่งให้ กรรมการอิสระทุกท่าน ยกเว้ นกรรมการที่
มีความสัมสพันธ์ กับผู้บริ หารสูงสุด และผู้บริ หารสูงสุด เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ซึ่งภายหลังจากที่
กรรมการอิสระแต่ละท่านประเมินเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะนาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริ ษัท เพื่อรวบรวมผล
คะแนน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินในรอบปี ตอ่ ไป
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โดยในปี 2560 เลขานุการบริ ษัทได้ สง่ แบบประเมินให้ กบั กรรมการอิสระทุกท่านเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
ซึง่ สรุปหัวข้ อการประเมินในด้ านต่าง ๆ 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 รวมถึงการนาเสนอจุดแข็ง และประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสูงสุดได้ รับทราบ
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 อ ข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
โดยได้ จดั ทานโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย สามารถติดต่อหรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ 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
3) รายงานผล
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สานักเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานผลให้ พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง ทังนี
้ ้
ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญจะต้ องรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ 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 2560 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 ตผิดจรรยาบรรณ ที่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น
ภายในองค์กรแต่อย่างใด
โดยในปี 2560 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 2560 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 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปั จจุบนั เริ่ มรับรู้ รายได้ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอน
เนอร์ จี จากัด แล้ ว ซึง่ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี ้
ทางบริ ษัทยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนโครงการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
3.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm Power Plant)
การเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นบริ ษัทร่วม คื อ บริ ษัท พลังงานเพื่อโลก
สีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึ่งเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ที่
เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโครงการ ซึ่งคาดว่า จะเริ่ มมีรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้า
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ในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สาหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ แรก และเฟสที่ 2 3 4 จะเริ่ มรับรู้ รายได้
ภายในช่วง 3 ปี ตอ่ จากนี ้
จากความคืบหน้ าโครงการด้ านพลังงานทดแทนตามที่กล่าวมาทังหมด
้
บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายการเติบโตด้ วยการ
สร้ างมูลค่าให้ กบั กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยการปรับโครงสร้ างรายได้ ในอนาคตจากเดิมที่มีธุรกิจหลักคือ การเป็ นผู้ผลิตและ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา ในอนาคตเมื่อมีความคืบหน้ าจากการเข้ าลงทุนในโครงการ
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น จากการเริ่ มรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เป็ นผลสาเร็ จ จะส่งผลให้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มธุรกิจของบริ ษัท จะมีรายได้ จากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะสร้ างช่องทางการสร้ าง
รายได้ ที่มีความมัน่ คงและลดความเสีย่ งจากปั ญหาภาวะการแข่งขันของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ที่อาจจะมีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นใน
อนาคตลงไปได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนในธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายแผ่น
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด (Particle Board) และไม้ เอ็มดีเอฟ (MDF) ผ่านการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อย คือ บริ ษัท แพลนทเนท
บอร์ ด จากัด โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ซึง่ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ เอ็มดีเอฟ ถือเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญใน
การดาเนินธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท หากการเข้ าศึกษาความเป็ นไปได้ มีความคืบหน้ าถึงขันตอนการเข้
้
าลงทุน
ในอนาคตจะส่งผลดีตอ่ การควบคุมต้ นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัท ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างความเติบโตที่ยงั่ ยืนให้ กบั
ธุรกิจหลักคือ การเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัทต่อไป
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 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ดาเนินการตามแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงองค์กร ในด้ านต่าง ๆ
ไว้ ดงั นี ้
4.1 ความเสีย่ งด้ านลูกค้ ารายใหม่
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกความน่าเชื่อถือของลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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
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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
4.3 ความเสีย่ งด้ านอัคคีภยั และการปฏิบตั ิงาน
ในรอบปี 2560 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
เพือ่ ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่ องมือเพื่อป้องกันความปลอดภัย อาทิ ถังเก็บน ้า ถังดับเพลิง สายดับเพลิง และอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยอื่น ๆ ภายในโรงงานมีป้ายบ่งชีเ้ รื่ องความปลอดภัย และวิธีการป้องกัน สาหรับพนักงานมีชุดฟอร์ มของ
พนักงานและกาหนดให้ ใส่รองเท้ าผ้ าใบ อุปกรณ์ Safety รองเท้ า Safety หมวกคลุมผม ในระหว่างการปฎิบตั ิงาน รวมถึง
การจัดทาสรุปสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุด้วย
4.4 ความเสีย่ งด้ านการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญอย่างมากต่อการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึน้ จากการเข้ าลงทุนผ่านบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้ าการ
ดาเนินงาน รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นอย่างใกล้ ชิด โดยในรอบปี 2560 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนใน
บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นในโครงสร้ างการบริ หารจัดการถึง 6 บริ ษัท ทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ ให้ ความสาคัญ จัดวางนโยบายการติดตามการป้องกันความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้น เพื่อมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารให้ ประกอบเป็ นแนวทางเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ ลดลง หรื อ
สามารถควบคุมได้ ทนั ท่วงทีตอ่ ไป


ด้ านสังคม (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 ้
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1. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ด้ านความปลอดภัยของพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการ
ทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นสาคัญ โดยบริ ษัท มีเป้าหมายที่จะลดจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานเป็ น
ศูนย์ (Zero Accident)
ตารางสรุ ปจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน ประจาปี 2559-2560
จานวนครัง้
ความรุ นแรง/ความเสียหาย
ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อย (ไม่ หยุด
งาน)
ได้ รับบาดเจ็บปานกลาง (หยุด
งาน)
ได้ รับบาดเจ็บรุ นแรง (หยุดงาน)
รวม

2559
5
3
1
9

2560

การรักษา
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
ส่ งโรงพยาบาล
2559
2560
2559
2560

21

1

20

4

1

3

1

-

2

3

1
25

2

20

1
7

1
5

จากตารางสรุปจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
ของพนักงานอยูใ่ นระดับที่เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2559 ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ าที่มีเพิ่มขึ ้น ประกอบกับการเร่ ง
การผลิตเพื่อส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า ทังนี
้ ้ ในรอบปี 2560 บริ ษัทจึงได้ วางนโยบายอย่างเข้ มงวดเพื่อลดจานวนครัง้ การ
เกิ ด อุบัติ เ หตุจ ากการทางานเพื่ อ ทบทวน และให้ ค วามรู้ แก่ พ นัก งาน โดยได้ จัด ให้ มี ก ารอบรมและเผยแพร่ คู่มื อ การ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย รวมทังขั
้ นตอน
้
และวิธีการทางาน โดยควบคุมให้ ปฏิบตั ิตามคูม่ ือความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
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
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กิจกรรมส่ งเสริมด้ านความปลอดภัย
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและการช่ วยชีวิต

นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนักงาน ลูกค้ า และบุคคลผู้มาติดต่องาน โดยได้ มีการปรับปรุ ง และตรวจเช็คระบบป้องกันภัย ทังด้
้ านอัคคีภยั และภัย
จากทางน ้าอย่างสม่าํ เสมอ รวมถึงว่าจ้ างทีมวิศวกรที่ได้ ผา่ นการอบรมและขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์
ในการเข้ ามาดูแล และควบคุมการดาเนินงานต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหน้ าที่หลักใน
การตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบบริ หารจัดการความปลอดภัยในอาคาร รวมทังตรวจเช็
้
คสมรรถนะของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของ
อาคารเป็ นประจาทุกปี
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กิจกรรมส่ งเสริมด้ านความปลอดภัย
การอบรมด้ านอัคคีภัยเบื้องต้ น
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ด้ านสุขภาพของพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจาปี รวมถึงบริ การ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมส่ งเสริมด้ านสุขภาพ
บริการให้ คาปรึกษาด้ านสุขาพ และฉีดวัคซีนให้ กับพนักงาน
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2. การจ้ างงาน การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
บริ ษัทมุง่ เน้ นและให้ ความสาคัญต่อการดูแลพนักงานให้ มีความกินดีอยูด่ ี มีความสุข เป็ นคนดี พร้ อม ๆ ไปกับ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อสร้ าง “คนเก่ง” และ “คนดี”
ด้ านการจ้ างงาน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับพนักงานและการบริ หารทรัพยากรบุคคล และได้ ปรับปรุ งขันตอนการบริ
้
หารทรัพยากร
บุคคลให้ สอดคล้ องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม ตังแต่
้ กระบวนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนา จนถึง
การสิ ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ดังนี ้
การลาออก
การจ้ างงาน
บริ ษัท เปิ ดช่องทาง
การสมัครงานให้ กบั
บุคลากร และ
ประกาศตาแหน่งว่าง
ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ตา่ ง ๆ

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

สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ

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

สิทธิขัน้ พืน้ ฐานที่พนักงานได้ รับ
สวัสดิการของพนักงาน
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)
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พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
ประจา
สัญญาจ้ าง
ทดลองงาน
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สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
ประจา
สัญญาจ้ าง
ทดลองงาน
















สวัสดิการของพนักงาน
ทุนการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
ค่าซื ้อของเยี่ยมผู้ป่วย
ส่วนลดค่าสินค้ าราคาพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางภายในประเทศ
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางต่างประเทศ

ด้ านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน
ในปี 2560 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 และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งการเรี 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
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
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8) Happy Soul บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวันสาคัญทางศาสนา และประเพณีสาคัญต่าง ๆ เพื่อให้
พนักงานได้ มีสว่ นร่วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปลูกฝังเรื่ องศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เป็ นการส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ กบั พนักงาน เพื่อให้ พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของทรั พยากรมนุษย์ เป็ นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้ างจิ ตสานึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้ างสุขที่ยงั่ ยืน รอบด้ าน
ในรอบปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ วางแผนจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของพนักงาน และเพื่อ
ยกระดับสุขภาวะองค์กรให้ เป็ นองค์กรที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
การพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถในการทางาน (Work Skill)
บริ ษัทได้ วางแนวทางในการพัฒนาทักษะฝี มือให้ กบั พนักงาน รวมถึงกาหนดชัว่ โมงการฝึ กอบรม ดังนี ้
แนวทาง
การพัฒนาในการทางาน
(On-the-Job Training)

การอบรมภายในบริ ษัท
(In-house Training)

การอบรมภายนอก
(Public Training)

วิธีการ
กาหนดมาตรฐานการฝึ กอบรมทีจ่ าเป็ นของแต่ละ
ตาแหน่งงาน และจัดให้ หวั หน้ าแต่ละหน่วยงาน
สอนงานให้ กบั พนักงานในขณะปฏิบตั ิงานจริง
เพื่อให้ รับรู้ เข้ าใจวิธีการทางานทีถ่ กู ต้ อง
กาหนดหลักสูตรตามความสามารถ โดยแบ่งเป็ น
 หลักสูตรพื ้นฐานสาหรับพนักงาน
 หลักสูตรตามความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
 หลักสูตรตามความสามารถในการบริ หาร
จัดการ
 หลักสูตรอื่นๆ
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จดั โดย
สถาบันภายนอก

1.
2.
3.
4.
5.

รวมจานวนชั่วโมง (ต่ อปี )
หน่วยงานฝ่ ายผลิตภายในโรงงาน
(ไม่ต่ากว่า 50 ชัว่ โมง)
หน่วยงานด้ านการตลาด
(ไม่ต่ากว่า 10 ชัว่ โมง)
หน่วยงานบัญชี – การเงิน
(ไม่ต่ากว่า 30 ชัว่ โมง)
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
(ไม่ต่ากว่า 20 ชัว่ โมง)
หน่วยงานด้ านเลขานุการบริ ษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์
(ไม่ต่ากว่า 30 ชัว่ โมง)

ผลการดาเนินการด้ านการฝึ กอบรมปี 2560
หลักสูตร
การอบรมภายในบริ ษัท (In-house Training)
การอบรมภายนอก (Public Training)
รวม

จานวนชั่วโมงที่เข้ ารับการอบรม
49.5
84.5
134
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การพัฒนาทักษะในการใช้ ชีวิต (Life Skill)
บริ ษัทส่งเสริ มการสร้ างสุขภาวะองค์กรด้ วยการจัดตังคณะท
้
างานขึ ้นเพื่อเป็ นต้ นแบบ “นักสร้ างสุข” เพื่อฝึ กทักษะ
ของการเป็ นนักสร้ างสุของค์กร จากที่ปรึ กษาของสมาคมนักสร้ างสุขภาวะองค์กร และวิทยากรหลาย ๆ ท่าน จากองค์กร
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
้ กติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้ วย
 ความตรงต่อเวลา
 เคารพผู้ใหญ่
 มีความสุภาพทังกริ
้ ยา วาจา มารยาท
 มีศีลธรรม และความรับผิดชอบ
 เคารพตนเอง และเคารพผู้อื่น
การเข้ าอบรมและร่ วมกิจกรรมของสมาคมนักสร้ างสุขภาวะองค์ กรHappy Workplace
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โครงการ “สินเชื่อสบายใจ”
มี ว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ปลดภาระหนี ส้ ิน ให้ ก ับ พนัก งาน โดยการลงนามความร่ 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 ตั ง้ 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 และยัง คงดาเนิ น งานโครงการอย่า งต่อ เนื่ อ ง
3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการปลูกจิตสานึกในการเป็ นผู้ให้ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้ เคียง ด้ วย
แนวคิดที่จะช่วยเหลือด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชน ซึ่งสร้ างความเป็ นมิตรให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนในชุมชนให้ เกิ ดขึน้ จากการจ้ างแรงงานในพืน้ ที่ การเข้ าร่ วมสนับสนุนการบูรณะ
ปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถาน การให้ ความสาคัญต่อการรักษา และสร้ างเสริ มสภาพแวดล้ อม สภาวะทางธรรมชาติทงด้
ั ้ านพื ้นที่
ป่ า และชายทะเลในบริ เวณพื ้นที่ชมุ ชน
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ในปี 2560 บริ ษัท ได้ ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม (CSR) ดังนี ้
กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้ าวสารพนักงาน”
ณ บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ในช่ วงเดื อ นมี นาคม 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษั ท อี สต์ โคสท์
เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ได้ จัดกิจกรรมแจกข้ าวสารให้ กับ
พนักงานทุกคนและบริ ษัทฯ ในเครื อซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเรื่ องความเป็ นอยู่ของ
พนักงาน ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ
ให้ กบั พนักงาน

กิจกรรม “ ปฏิทินเก่ าให้ เรานะ...”
ณ บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ในช่วงปี 2560 ที่
ผ่า นมา บริ ษั ท อี สต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ได้ จดั กิจกรรม ” ปฏิทิน
เก่าให้ เรานะ...” โดยเปิ ดรับบริ จาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้ แล้ ว
จากพนักงาน และบุคคลภายนอก ให้ ได้ มี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการบริ จาคปฏิทินเก่าให้ แก่คนตาบอด เพื่อนาไป
มอบให้ กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินปู ถัมภ์ ในการนาไปทาอักษรเบลล์และใช้ เป็ น
สือ่ การเรี ยนการสอน กิจกรรมครัง้ นี ้นับเป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมที่บริ ษัทได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็ นส่วนหนึง่ ในความตังใจที
้ ่
จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
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กิจกรรม “มอบเครื่องมือแพทย์ ให้ ผ้ ปู ่ วย กับ
ECF” ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
ในปี ที่ผ่านคณะผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัท
อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิ เทค จ ากัด (มหาชน) ได้ ร่ ว ม
สมทบทุนบริ จาคเงิ นเพื่อจัดซื ้ออุปกรณ์ ทางการ
แพทย์ มอบให้ กับ โรงพยาบาลแกลง จัง หวัด
ระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทั ง้ นี ้ โรงพยาบาลได้ มี ก ารก่ อ สร้ าง
อาคารผู้ป่วย และอาคารบริ การผู้ป่วยเพิ่ม และ
ยังมีความต้ องการอุปกรณ์และเครื่ องมือทางการ
แพทย์หลายรายการ ซึง่ ต้ องใช้ งบประมาณสูงไม่
ว่าจะเป็ นครื่ องช่วยหายใจ เครื่ องวัดออกซิเจน
ในเลื อ ด เครื่ อ งวัด ความดัน โลหิ ต และเครื่ อ ง
อานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูป่ วยอื่น ๆ อี ก จ านวน
มาก

กิจกรรม “พี่อ่ ิมใจ....น้ องอิ่มท้ อง”
ณ โรงเรี ยนวัดประชุมราษฏร์ อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ ม และปลูกฝั งความมีน ้าใจ
และมีความสุขในการเป็ นผู้ให้ และเพื่อร่ วมกิจกรรมการเป็ น
อาสาสมัคร เสียสละเพื่อสังคม โดยบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิ
เทค จ ากัด (มหาชน) และ พนัก งาน ได้ จัด กิ จ กรรมเลีย้ ง
อาหารกลางวันน้ อง ๆ นักเรี ยน รวมทัง้ ร่ วมบริ จาคสิ่งของ
อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรี ยน ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อสังคมที่ ชาว ECF ได้ ทามาอย่างต่อเนื่อง
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ด้ านสิ่งแวดล้ 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 างการแบ่ งเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด

พื้นที่ภายนอกอาคารฝ่ ายบุคคลเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
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การใช้ ทรัพยากร
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
การบริหารจัดการของเสีย 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 ้อเพื่อ
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
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รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมที่ชดั เจนยิง่ ขึ ้น เดินหน้ าจัดกิจกรรมทีอ่ ย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการนาผลจาก
นโยบายและกิจกรรมการวิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ ดยี ิ่งขึ ้นไป

5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับผู้บริ หารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานในทุกระดับชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2561 มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมครบทุกท่าน ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในรวม 5 ด้ าน ได้ แ ก่ การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร (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 ษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 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 มว่ าจ้ 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 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้
ตรวจสอบภายในได้ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึ งข้ อ เสนอแนะและการดาเนิน การของบริ ษั ทต่อ
ข้ อ เสนอแนะที่ มี ต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ รั บ ทราบ ซึ่ ง ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ ทราบถึ ง
ข้ อเสนอแนะในประเด็นด้ านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้ องดาเนินการแก้ ไข โดยจะบรรจุเข้ าเป็ นวาระการ
ติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทังนี
้ ้ผู้ตรวจสอบภายในจะนาเสนอผลการตรวจ
ติดตามและข้ อตรวจพบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
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6. รายการระหว่ างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึ ้นในรอบบัญชีปี 2560 มีดงั นี ้

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์
(Index Living Mall)

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ในรอบปี 2560 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีกรรมการเป็ นคูส่ มรส
ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารโชว์ รู ม :บริ ษั ท เช่ า
19.92
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 นการเช่ าและบริ การโชว์ รูม :
4.88
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 าหนีอ้ ่ ืน : เป็ นรายการค้ างจ่ายค่าเช่าและ
1.52
ค่า บริ การของ Index Living Mall ซึ่งไม่
เข้ ารอบการจ่ายเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
จ่ายชาระยอดค้ างดังกล่าวกับ Index Living
Mall เรียบร้ อยแล้ ว
ขายสินค้ า บริ ษัทจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ปาร์ ติ
12.59
เคิลบอร์ ดให้ กับ Index Living Mall โดยเริ่ มมี
การจาหน่ายตังแต่
้ เดือนกันยายน ปี 2555
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
เพื่อเป็ นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ น
ที่ร้ ู จักมากขึน้ บริ ษัทได้ เช่าพื ้นที่ภายใน Index Living Mall ในทาเลที่มี
ศักยภาพรวม 14 สาขา ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 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)
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บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

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 าของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ในรอบปี 2560 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนีก้ ารค้ า Index Living Mall มียอดค้ าง
1.49
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ชาระค่าสินค้ ากับบริ ษัท โดยยอดหนีด้ งั กล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือเป็ น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
การดาเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ หมุ น เวี ย นอื่ น บริ ษั ท มี ก าร
0.91
ลงทุ น ค่ า ตกแต่ ง โชว์ รู ม ซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ เ ช่ า
ภายใน Index Living Mall
ขายสิ น ค้ า บริ ษั ท จ า หน่ า ยผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
12.51
- IIF ดาเนินธุรกิจผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อจาหน่ายให้ กับลูกค้ าทังในประเทศและ
้
กระดาษปิ ด ผิว ให้ กับ IIF โดยเริ่ มจาหน่ า ย
ต่างประเทศ ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในบริ ษัทผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ รายใหญ่ของประเทศ
ตังแต่
้ ปี 2553
โดย IIF เริ่มสัง่ ซื ้อกระดาษปิ ดผิวจากกลุม่ บริษัทตังแต่
้ ปี 2553
- กระดาษปิ ดผิวที่บริ ษัทจาหน่ายให้ กับ IIF จะมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะซึ่งแตกต่าง
ลู ก หนี ก้ ารค้ า IIF มี ย อดค้ างช าระค่ า
4.44
จากมาตรฐานที่ผ้ ซู ื ้อรายอื่นทั่วไปใช้ ในการผลิต อาทิ สี ความเงา และความ
กระดาษปิ ดผิวกับบริ ษัท โดยมีอายุลูกหนีอ้ ยู่
หนา เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษัท กาหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากาหนด
ในช่ว งไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็ นปกติของการ
ราคาในเงื่อนไขยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at arm’s
ชาระค่าสินค้ าของ IIF
length basis)
ซือ้ วัตถุดิบ บริษัทซื ้อกระดาษปิ ดผิวและขอบ
1.05
- บริ ษัทสัง่ ซื ้อกระดาษปิ ดผิวและขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บางรุ่น
พีวีซีจาก IFF เพื่อผลิตสินค้ าบางรุ่นจาหน่าย
จาหน่ายให้ กับ Index Living Mall เนื่องจากบริ ษัทไม่สามารถผลิตและจัดหา
ให้ กบั Index Living Mall
วัตถุดิบดังกล่าวได้ ตามคุณสมบัติที่ผ้ ซู ื ้อกาหนดและภายใต้ ต้นทุนที่ยอมรับได้
เจ้ า หนี ก้ ารค้ า บริ ษั ท มี ย อดค้ างช าระค่ า
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
กระดาษปิ ดผิวและขอบพีวีซี ให้ กับ IIF โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือเป็ น
ยอดหนี ้ดังกล่าวยังไม่ถึงกาหนดชาระ
การดาเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

หน้ าที่ 2.0 - 71

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี
โฮลดิ ้งส์ (SAFE)

4. บจก.พลังงานเพื่อโลก
สีเขียว (ประเทศไทย)
(GEP)

5. เงินกู้ยืมกรรมการ

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ในรอบปี 2560 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
SAFE มีฐานะเป็ นบริษัท เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าหุ้น บริ ษัท อีซีเอฟ พาว
58.40
เนื่องจาก SAFE มีโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส
ร่วม ซึง่ บริษัทย่อย คือ
เวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ได้ ชาระเงิน
จากัด ดาเนินธูรกิจโรงสับไม้ เพื่อใช้ ป้อนวัตถุดิบให้ กบั โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ ค่าหุ้นเพิ่มทุนให้ กับ SAFE ซึ่งทาง SAFE อยู่
จังหวัดนราธิวาส รวมถึงการเข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอแมส แก๊ สซิฟิ
จากัด เข้ าถือหุ้นใน
ระหว่ า งจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวง
เคชัน่ ขนาดโครงการละ 1 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ ที่จงั หวัดแพร่ จึงมีความ
สัดส่วนร้ อยละ 33.37
พาณิชย์ซงึ่ ยังไม่แล้ วเสร็จ
จาเป็ นต้ องเรียกระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ าลงทุนสาหรับสองบริษัทดังกล่าว
ของมูลค่าหุ้นทังหมด
้
รวมถึงเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
GEP มีฐานะเป็ นบริษัท เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ บริ ษัทให้ ได้ GEP กู้ยืม
1.16
เนื่องจากปั จจุบนั GEP ยังไม่เริ่มมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์
ร่วม ซึง่ บริษัทย่อย คือ
เงินระยะสัน้ ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5 ต่อปี
และการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จาก
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ และครบกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ทังหมด
้
220 เมกะวัตต์ ยังดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ จึงมีความจาเป็ นต้ องขอกู้ยืม
จากัด เข้ าถือหุ้นใน
เงินจากบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ดอกเบี ย้ ค้ างรั บ เป็ นดอกเบี ย้ ที่ เ กิ ด จาก
0.03
สัดส่วนร้ อยละ 20 ของ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเงิน ให้ ก้ ูยื ม ระยะสัน้ ในวงเงิ น 1.16
มูลค่าหุ้นทังหมด
้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นไป
ล้ านบาท
ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
คุณวัลลภ สุขสวัสดิ์ ดารง เงินกู้ยื มระยะสั น้ บริ ษั ทได้ ก้ ูยืมเงินกู้ระยะ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ด้านเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
ตาแหน่งกรรมการบริษัท สันจากกรรมการจ
้
านวน 65 ล้ านบาท ปั จจุบนั
ในระยะเวลาอันสัน้
ได้ จา่ ยชาระคืนหนี ้ทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นไป
ดอกเบี ย้ ค้ า งจ่ า ย เป็ น ดอกเบี ย้ ที่ เ กิ ด จาก
0.30
ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
รายการเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในวงเงิน 65 ล้ า น
บาท ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.25 ต่อปี และ
ครบกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
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6.1

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ ให้
ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair
and at arm’s length basis)
6.2

นโยบายหรือแนวโน้ มการเข้ าทารายการระหว่ างกัน รวมทัง้ การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ
บริษัทในอนาคต

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
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 อราคาตลาด
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 ปู ระเมินราคาอิสระ 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
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
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
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิ ด ขึน้ บริ ษัท จะพิ จารณาให้ ผ้ ูประเมินราคาอิสระ ผู้เ ชี่ ย วชาญอิ สระเฉพาะด้ า นหรื อผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ น ผู้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 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

การอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่ าง
บริษัทและบริษัทย่ อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้ 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

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

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 องปฏิบตั ิหน้ 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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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
1. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(ก) ผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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)

งวด 12 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
5389 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด (อยูใ่ นรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์)
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การแสดงความเห็นใน
รายงานของผู้สอบบัญชี
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
งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ นรวมของ บริ ษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวม
และกระแสเงิ นสดรวม สาหรั บปี สิน้ สุดวันเดียวกัน
และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินของ
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
- บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
- บริษัทอื่น
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
้
หนีสนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การจากการขายสิทธิเรียกร้ องในลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายแก่บคุ คลที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้สว่ นที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

61.10
-

4.06
-

408.67
75.31

17.34
3.19

106.77
-

3.84
-

8.50
189.19
578.63
-

0.56
12.56
38.42
-

8.09
195.01
756.80
-

0.34
8.27
32.10
-

5.93
283.51
998.62
1.19

0.21
10.19
35.89
0.04

24.55
861.96

1.63
57.23

50.00
38.85
1,532.73

2.12
1.65
65.02

32.25
1,428.27

1.16
51.33

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

2.03
4.04
0.13
23.93
10.68
0.20
0.18
1.58
42.77
100.00

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

1.31
0.34
0.08
14.92
14.75
0.14
0.17
3.27
34.98
100.00

72.29
474.69
351.09
311.92
3.12
3.59
50.00
87.81
1,354.50
2,782.77

2.60
17.06
12.62
11.21
0.11
0.13
1.80
3.16
48.67
100.00

540.24

35.87

672.87

28.54

431.77

15.52

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

115.70
199.73
1.52
279.64

4.16
7.18
0.05
10.05

63.41
-

4.21
-

85.98
-

3.65
-

87.25
499.88

0.19
17.96
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินรวม : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

หนี้สนิ หมุนเวียน (ต่ อ)
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
11.33
0.75
10.83
0.46
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
59.63
3.96
66.52
2.82
้
รวมหนีสนิ หมุนเวียน
918.11
60.96 1,076.23
45.66
หนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
114.36
7.59
67.17
2.85
หุ้นกู้-สุทธิ
498.31
21.14
11.20
0.74
3.97
0.17
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
กาไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
0.13
0.01
0.08
0.00
หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
3.38
0.22
5.92
0.25
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
5.37
0.36
46.50
1.97
รวมหนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
134.44
8.93
621.95
26.38
รวมหนี้สนิ
1,052.54
69.88 1,698.18
72.04
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ออก
195.00
195.00
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว
137.55
9.13
142.21
6.03
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
113.03
7.50
117.69
4.99
กาไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
19.50
1.29
19.50
0.83
- ยังไม่ได้ จดั สรร
245.81
16.32
294.97
12.51
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น1/
(59.76)
(3.97)
82.34
3.49
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
456.14
30.28
656.71
27.86
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(2.48)
(0.16)
2.39
0.10
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
453.66
30.12
659.10
27.96
รวมหนี้สนิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
1,506.20
100.00 2,357.28
100.00
หมายเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี ้
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าเท่ากับ 52.64 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1. ส่วนเกินทุนจากการตีราคา สุทธิ –เท่ากับ 271.73 ล้ านบาท
2. ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ติดลบ ล้ านบาท 46..12
3. ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้ านบาท

หน้ าที่ 3.0 - 3

งบการเงินรวม
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
5.34

0.19

74.23
1,695.06

2.67
60.91

6.59
5.51
0.12
6.35
40.21
58.67
1,753.73

0.24
0.20
0.00
0.23
1.44
2.11
63.02

354.14
207.50
386.02

7.46
13.87

23.10
363.69
52.64
1,032.95
(3.92)
1,029.03
2,782.77

0.83
13.07
1.89
37.12
(0.14)
36.98
100.00

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
งบกาไรขาดทุนรวม

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย – สุทธิ
รายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
(ขาดทุน) กาไร จากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่ง กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยของหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
กาไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ ้น
ส่วนที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในส่วนแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บงวด
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่ อหุ้นปรั บลด

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,334.10
98.38
21.98
1.62
1,356.08 100.00
(981.74) (72.40)
(134.17)
(9.89)
(118.65)
(8.75)
2.22
0.16
38.73
(2.86)
(1,271.07) (93.73)
(0.84)
(0.00)
84.17
6.21
(13.99)
(1.03)
70.18
5.18

งบการเงินรวม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,370.78
98.44
21.71
1.56
1,392.46 100.00
(983.27) (70.61)
(148.73) (10.68)
(165.60) (11.89)
2.42
0.17
(54.43)
(3.91)
(1,349.60) (96.92)
32.83
2.36
75.72
5.44
(10.71)
(0.77)
65.01
4.67

งบการเงินรวม
ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,444.62
97.70
34.06
2.30
1,478.68 100.00
(1,004.20) (67.91)
(156.62) (10.59)
(179.55) (12.14)
(0.76)
(0.05)
(78.66)
(5.32)
(1,419.79) (96.02)
19.50
1.32
78.39
5.30
(11.65)
0.79
66.74
4.51

-

-

(1.51)

(0.11)

-

-

4.66
-

0.34
-

2.95
166.39
(6.49)

0.21
11.93
(0.50)

-

-

4.66
74.83

0.34
5.51

161.34
226.34

11.57
16.23

66.74

4.51

75.43
(5.25)

5.55
(0.39)

62.44
2.57
65.01

4.48
0.18
4.66

73.05
(6.30)
66.74

4.94
(0.43)
4.51

77.80
(2.97)
74.83
0.144
0.138

5.73
(0.22)
5.51

224.94
1.40
226.34
0.112
0.106

16.13
0.10
16.23

73.05
(6.30)
66.74
0.109
0.093

4.94
(0.43)
4.51

หน้ าที่ 3.0 - 4

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
งบกระแสเงินสด : บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

สรุ ปงบกระแสเงินสด
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือลดลง
กาไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของอาคารและเครื่องจักร
กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราว
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
สินทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ เพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่นเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการลดทุนและคืนทุนของบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น

หน้ าที่ 3.0 - 5

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2558
84.16

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ปี 2559
ปี 2560
75.71
78.39

69.45
0.44
0.10
0.0007
(5.38)
(0.06)
(3.29)
0.84
(1.58)
38.73

71.46
0.29
0.65
0.04
(1.62)
(0.05)
5.46
(0.02)
(32.83)
(0.25)
(9.29)
54.43

85.14
0.21
0.43
0.06
(2.72)
(1.15)
(0.01)
(19.5)
(0.21)
(15.41)
78.66

(42.55)
(153.33)
0.88
(13.96)

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

(86.66)
(239.12)
6.10
(15.75)

44.91
(0.06)
8.42
(15.57)
12.16
(0.60)
(57.08)
(27.02)

(2.28)
(0.08)
4.23
(15.40)
(100.85)
(0.26)
(8.50)
(75.06)
(50.00)
69.73
(35.23)

21.89
(0.44)
(3.87)
(9.63)
(123.60)
(41.42)
(1.16)
(455.19)
75.53
8.00
(32.23)

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

สรุ ปงบกระแสเงินสด
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนครบกาหนด
รับเงินปั นผลจากบริ ษัทร่วม
รับดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้จากการขายสิทธิเรียกร้ องในลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่กี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น
ออกหุ้นกู้
ค่าใช้ จ่ายหุ้นกู้
เงินสดรับจากค่าหุ้นเพิ่มทุน / การเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชน
เงินสดรับจากการขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาขายและเช่ากลับคืน
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

หน้ าที่ 3.0 - 6

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2558
(0.01)
0.002
1.0
(83.71)
209.21
9.01
(10.77)
10.50
4.10
(60.10)
0.49
15.10
(35.88)
(41.03)
100.62
29.08
32.02
61.10

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2559
(1.97)
1.03
20.95
11.02
(68.29)
132.56
9.46
(12.47)
(10.50)
38.16
(62.78)
2.01
500.00
(2.63)
9.32
(32.24)
(54.18)
516.71
347.57
61.10
408.67

งบการเงินรวม
ตรวจสอบ
ปี 2560
(0.53)
1.33
2.00
11.73
(431.94)
(241.06)
55.46
279.64
65.00
(11.26)
(65.00)
20.99
(80.29)
333.63
(30.43)
(73.03)
253.64
(301.90)
408.67
106.77
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.94
1.42
0.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.28
0.64
0.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.02
(0.10)
(0.09)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
7.46
6.76
5.84
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
48.28
53.25
61.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
5.98
5.06
3.87
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)
60.18
71.20
93.02
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
6.23
5.49
5.32
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
57.80
65.52
67.68
CASH CYCLE (วัน)
50.66
58.93
86.99
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
26.41
28.27
30.49
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
9.28
7.10
9.52
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
9.83
(103.64)
(89.86)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
5.51
4.66
4.51
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
17.55
11.68
7.91
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
5.45
3.37
2.60
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
39.34
38.32
43.22
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.99
0.72
0.58
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
2.32
2.58
1.70
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
1.72
0.54
(0.42)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
0.05
(0.30)
(0.13)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)1/
47.95
49.59
45.59
หมายเหตุ : 1/อัตราการจ่ายเงินปั นผล = คานวณจากกระแสเงินสดที่จา่ ยออกสาหรับเงินปั นผลในปี นนั ้ / กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นของปี นนั ้
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2. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2558 - 2560 บริ ษัทมีมลู ค่ารายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สาหรับช่วง 3 ปี ย้อนหลังเท่ากับ ร้ อยละ 4.06 โดยรายได้
จากการขายระหว่างปี 2558 ถึงปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 2.75 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มีอตั ราการเติบโต
ร้ อยละ 5.39 และสาหรับมูลค่ารายได้ รวมโดยเฉลี่ย 3 ย้ อนหลังเท่ากับ ร้ อยละ 4.34 โดยรายได้ รวมระหว่างปี 2558 ถึงปี
2559 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 2.70 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 6.19
อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2560 บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี ก่อนหน้ า
เนื่องจากบรรยากาศการค้ าขายได้ เริ่ มกลับมาฟื น้ ตัวอีกครัง้ ตามอัตราตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่ ม
กลับมาดีขึ ้นอีกครั ง้ โดยบริ ษัทสามารถสร้ างรายได้ จากการขายในประเทศในช่วงปี 2560 ให้ เติบโตได้ กว่าร้ อยละ 16
สาหรับการส่งออก แม้ ตวั เลขการส่งออกเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สาหรับปี 2560 ยังคงมีตวั เลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.82
แต่ตวั เลขการส่งออกในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทนับว่ามีความพอใจที่ยงั สามารถสร้ างอัตราการเจริ ญเติบโตของ
รายได้ จากการขายและรายได้ รวมให้ เพิ่มสูงขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยภาพรวมของปี 2560 รายได้ หลักของบริ ษัทที่เกิดจากการส่งออกสินค้ า คิดเป็ นสัดส่วนของรายได้ จากการขาย
ประมาณร้ อยละ 52 มีรายได้ ลดลงประมาณร้ อยละ 3 แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งเป็ น
สกุลเงินที่บริ ษัทใช้ เพื่อการส่งออกจะพบว่า บริ ษัทยังสามารถสร้ างยอดขายจากการส่งออกให้ เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง แต่
หากพิจารณาในรูปของค่าเงินบาท จะทาให้ พิจารณาได้ วา่ มีมลู ค่าการส่งออกลดลง เนื่องจากช่วงปี 2560 ที่ผา่ นมา ค่าเงิน
บาทของไทยแข็งค่าขึ ้น เมื่อเทียบกับช่วงปี 2559 ที่ผา่ นมา ซึง่ ถึงแม้ จะเป็ นอัตราการเติบโตที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
แต่ในช่วงปี 2560 บริ ษัทได้ เริ่ มปรับกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนาเสนอสินค้ าประเภทใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
ได้ แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เตียงนอน ซึ่งได้ เริ่ มขยายสายการผลิตสินค้ านี ้ให้ เพิ่มขึ ้นนับตังแต่
้ ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา และเริ่ ม
ได้ รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้ า นอกจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ ว บริ ษัทยังคงเน้ นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริ มาณการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เดิม ๆ ที่ลกู ค้ ามีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งบาง
ผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีการค้ าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็ นการยากที่จะขอปรับเพิ่มราคาสินค้ า จากลูกค้ า ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่จะช่วยให้ บริ ษัทมีอตั ราการทากาไรที่เพิ่มขึ ้นได้
สาหรับรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศนัน้ การเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ ้นจากปั จจัยภายในประเทศ
ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หากพิจารณาตามแต่ละช่องทางการจัดจาหน่าย จะพบว่า บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จาก
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทางการจาหน่ายกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ประเทศ ซึ่งบริ ษัทใช้ ตราสินค้ า
Costa เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตกว่าร้ อยละ 180 โดยมีมลู ค่าการจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่ 35.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ น 100.13 ล้ านบาท ในปี 2560 ซึง่ เป็ นผลจากการปรับโครงสร้ างบุคลากร
ด้ านการตลาดและการขาย 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 ษัทถื อหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ
99.95 โดยภายหลังการจัดโครงสร้ างดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทจะมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิ จหลัก คือ การเป็ นผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ ปาร์ ติ เคิลบอร์ ด เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ ยางพาราแปรรู ป อบแห้ ง เพื่อใช้

หน้ าที่ 3.0 - 8

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ประกอบในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การผลิตและจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง การจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ผ่านโชว์
รู มสาขาภายใต้ ตราสินค้ า ELEGA 18 แห่ง ซึ่งจะจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ ง ทังนี
้ ้รวมถึงการผลิตภายในประเทศและที่
นาเข้ าจากต่างประเทศ และ FINNA HOUSE 2 แห่ง ซึ่งจะจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตโดยใช้ ลิขสิทธิ์ลายการ์ ตูนดิสนีย์
ภายใต้ การเป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการใช้ ลายการ์ ตนู เพื่อการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนี ้ยังเป็ นเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย รวมถึงการเป็ นผู้ให้ บริ การตัดแผ่นปิ 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 มีการดาเนินการในรู ปแบบร้ าน 100 เยน ซึ่งบริ ษัทได้ ซื ้อแฟรนไชส์มาจากประเทศญี่ปนุ่ โดย
จาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปั จจุบนั มีสาขาเปิ ดให้ บริ การรวม 3 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 ECFH ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน สาหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัท ECF Tornado Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) ที่มีการลงทุนในประเทศ
ญี่ปนุ่ โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตังประมาณ
้
1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตงของโครงการอยู
ั้
ท่ ี่ 1737 Kodani, Toyotomi-cho,
Himeji city, Hyogo ประเทศญี่ ปนุ่ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ได้ เริ่ มดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้ อย ตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558 ต่อมาบริ ษัทได้ พิจารณาตัดสินใจขายทรัพย์สินที่เข้ 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 ทรัพย์สนิ ที่จาหน่ายไปมีราคาขายสุทธิจากภาษี ที่
เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินประมาณ 82.19 ล้ านบาท ซึ่งเป็ 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 โดยภายหลังการคืนเงินลงทุนและกาไรจากการขาย
ทรัพย์ สินให้ 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
ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์
รายได้ ของบริ ษัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่ายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายได้ ของบริ ษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถเรี ยงลาดับสัดส่วนที่สาคัญเมื่อเทียบกับรายได้ จากการ
ขายทังหมด
้
สาหรับปี 2560 ได้ ดงั นี ้
อันดับที่ 1 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด มูลค่า 986.07 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 68
อันดับที่ 2 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพารา มูลค่า 169.58 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12
อันดับที่ 3 คือ รายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านโชว์รูม กลุม่ ร้ านค้ าส่ง และร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) มูลค่า 176.66 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12
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อันดับที่ 4 คือ รายได้ จากการจาหน่ายกระดาษปิ ดผิว มูลค่า 73.54 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5
อันดับที่ 5 คือ รายได้ จากการจาหน่ายไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง มูลค่า 22.68 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2
อันดับที่ 6 คือ รายได้ จากการจาหน่ายร้ านค้ าปลีก Can Do มูลค่า 16.09 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1
สาหรับการเปรี ยบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์โดย
เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ จากการขายเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีปริ มาณคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
ข้ อมูลเปรียบเทียบรายได้ จากการจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ แบ่ งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่ างปี 2559 และ ปี 2560
(หน่ วย : ล้ านบาท)
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รายได้ จากร้ านค้ าปลีกแคนดู (Can Do)
ในส่วนของการดาเนินธุรกิจของ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด (“ECFH”) บริ ษัทมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิ จ
ร้ านค้ าปลีกรายย่อยในรู ปแบบการจาหน่ายสินค้ าทังร้้ านในราคาเดียว (60 บาท) ในรู ปแบบร้ าน 100 เยน ที่เกิดขึ ้นในปี
2560 เท่ากับ 16.09 ล้ านบาท ซึง่ ร้ าน Can Do ได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา
รายได้ จากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์ ในประเทศญี่ ปนุ่ จาก ECF Tornado Energy GK
ในรู ปแบบของส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 32.83 ล้ านบาท โดยโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ ปนุ่
ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา ภายหลังจากการจาหน่ายโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็ จ
สิ ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ปั จจุบนั บริ ษัทจึงไม่มีการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 19.50 ล้ านบาท โดยมาจาก
การเข้ าลงทุนของ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
โดย ECF-P ได้ รับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากการเข้ าลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ ดังนี ้
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1. บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่งบริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทเข้ าลงทุนร้ อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้ าลงทุนใน SAFE ที่สดั ส่วนร้ อยละ 33.37 ปั จจุบนั สามารถ
รับรู้ ผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด
กรี น เอนเนอร์ จี จากัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบริ ษัทรับรู้ กาไรตามสัดส่วนเงินลงทุนเต็มไตรมาสที่ 3 ปี
2560 โดย SAFE เข้ าลงทุนใน PWGE คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99
2. บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริ ษัทย่อย เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 20
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโครงการ และยังไม่เริ่ มรับรู้รายได้ เชิงพาณิชย์
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ การเปรี ยบเทียบ มูลค่าส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยลดลงจากเดิมร้ อยละ 41 จากปี 2559
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 1,334.10 ล้ านบาท 1,370.78 ล้ านบาท และ
1,444.62 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 2.75 เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 และ ปี
2559 และร้ อยละ 5.39 เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ยังสามารถแบ่งออกเป็ นรายได้ จากการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ สาหรับช่วงปี 2560
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 48 และร้ อยละ 52 ตามลาดับ
ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์ จะพบว่า ในช่วงปี 2560 รายได้ จากการขายที่เ พิ่ม ขึน้
อย่างมีนยั สาคัญเกิดจากบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาหน่ายผ่านกลุ่มร้ านค้ าส่ง
และร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Dealer) ซึ่งในรอบปี 2560 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
รายได้ อื่นของบริ ษัท ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 24.20 ล้ านบาท 21.71 ล้ านบาท และ 34.06
ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ อื่นของบริ ษัทประกอบด้ วย กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์ และในส่วนอื่นๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายเศษวัสดุ กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ ชดเชยส่งออก ซึง่ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2560 เกิดจากรายได้ จากการขายเศษวัสดุเพิ่มขึ ้น
รายได้ รวม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้ านบาท 1,392.49 ล้ านบาท และ
1,478.68 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้ อยละ4.34 มูลค่ารายได้ รวม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตที่สาคัญของรายได้ จากการขาย
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รายได้ รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส
ระหว่ างปี 2559 – ปี 2560 (หน่ วย : ล้ านบาท)
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บริ ษัทมีรายได้ รวมโดยเปรี ยบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2560 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลู ค่าเท่ากับ 409.74
ล้ านบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 317.60 ล้ านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากับ 353.80 ล้ านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากับ 397.54
ล้ านบาท โดยในปี 2560 บริ ษัทสามารถสร้ างอัตราการเติบโตของรายได้ รวมได้ เติบโตเพิ่มขึ ้นในทุกไตรมาสเมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี 2559 ที่ผา่ นมา นอกจากนี ย้ ัง เป็ น ปกติ ข องธุ ร กิ จ ที่ ร ายได้ จ ากการขายจะอยู่ใ นช่ ว งต่า สุด สาหรั บ
ไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับ มาเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็ นปกติของฤดูกาลขายสินค้ า
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็ น ร้ อยละ 73.59 ร้ อยละ
71.73 และร้ อยละ 69.51 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนขาย เท่ากับ 981.74 ล้ านบาท 983.27 ล้ านบาท และ
1,004.20 ล้ านบาท ตามลาดับ
หากพิจารณาข้ อมูลตังแต่
้ ปี 2558 ถึงปี 2560 จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่สาคัญเกิดจากบริ ษัทมี การลงทุนสัง่ 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 จนถึงปี 2560 บริ ษัทยังคงมีนโยบาย
การลงทุนเครื่ องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มขึ ้นในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในเครื่ องจักรดังกล่าว ส่งผลต่อ
ต้ นทุนขายที่สามารถปรับลดลงได้ เมื่อพิจารณาจากช่วง 3 ปี ย้อนหลังที่ผ่านมา สาหรับปี 2560 สาเหตุสาคัญอีกประการที่
ส่งผลให้ มีอตั ราส่วนต้ นทุนขายลดลงนอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต แล้ ว ยั ง เป็ นปี ที่ บ ริ ษั ท มี
นโยบายควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในกระบวนการผลิต และยังเป็ นปี ที่ต้นทุนไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดปรับตัวลดลง ส่งผลให้
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิตสามารถปรับลดลงได้ จากเดิม
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บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนในการจัดจาหน่ายต่อรายได้ รวม ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อย
ละ 9.88 ร้ อยละ 10.68 และร้ อยละ 10.59 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 137.17 ล้ านบาท 148.73 ล้ านบาท และ
156.62 ล้ านบาท ตามลาดับ
และมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวม คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ ร้ อยละ 8.74 ร้ อยละ 11.89 และร้ อยละ
12.14 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 118.65 ล้ านบาท 165.60 ล้ านบาท และ 179.55 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาหรับต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ยังคงมีสดั ส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ รวมไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับสัดส่วนต้ นทุนทางการเงินต่อรายได้ รวมของบริ ษัท ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ ร้ อยละ 2.85
ร้ อยละ 3.91 และร้ อยละ 5.32 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 38.73 ล้ านบาท 54.43 ล้ านบาท และ 78.66 ล้ านบาท ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ต้ นทุนทางการเงินที่เกิดขึ ้นตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมาทังหมดเป็
้
นดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกับสถาบัน
การเงิน โดยบริ ษัทมียอดคงค้ างวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558
ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 540.24 ล้ านบาท 672.87 ล้ านบาท และ 431.77 ล้ านบาท ตามลาดับ และมียอดคงค้ าง
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 177.77 ล้ านบาท
153.14 ล้ านบาท และ 93.85 ล้ านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม แม้ ในปี 2560 บริ ษัทจะมียอดคงค้ างวงเงินกู้ยืมระยะสัน้
และวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากเดิมมาก ทังนี
้ ้บริ ษัทมีรายการหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญอีก
รายการหนึ่งคือ รายการเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่น โดยมียอดคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ
279.64 ล้ านบาท เดิมจากที่ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ ้นในปี 2559 แต่อย่างใด ซึ่งรายการดังกล่าวเริ่ มเกิดขึ ้นตังแต่
้ เดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยระหว่างร้ อยละ 4.5 ถึงร้ อยละ 6 ต่อปี นอกจากนี ้ในช่วงปี 2559
จนถึ งปี 2560 บริ ษัท ได้ จัดหาแหล่งเงิ นทุนเพื่อ ใช้ ใ นการดาเนิ นธุ รกิ จ ผ่า นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อ วัน ที่ 26
พฤษภาคม 2559 มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.4 ต่อปี และจะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี ้
อัตรากาไรขัน้ ต้ น และอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ น ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนกาไรขัน้ ต้ นต่อรายได้ จากการขายร้ อยละ
26.41 ร้ อยละ 28.27 และร้ อยละ 30.49 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรขันต้
้ น เท่ากับ 352.36 ล้ านบาท 387.51 ล้ านบาท
และ 440.42 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นปรับตัวเพิ่มขึ ้นหากพิจารณาโดยเปรี ย บเที ย บ ตัง้ แต่ช่ ว งปี 2558
เกิดจากบริ ษัทได้ ปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้ นลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า การสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรกึ่งอัตโนมัติ
(Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ดที่มากขึ ้นจากเดิม เพื่อจะได้ ลด
ต้ นทุนในส่วนของจานวนพนักงานในกระบวนการผลิต การฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้ มีทกั ษะและความชานาญในการผลิต
เพื่อลดส่วนสูญเสีย รวมถึงนโยบายการควบคุมค่าใช้ จ่ายภายในกระบวนการผลิตอย่างเคร่ งครัด โดยผลจากการดาเนิน
นโยบายต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา เริ่ มเห็นผลอย่างชัดเจน และส่งผลต่ อเนื่องจนถึงช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ในช่วงปี
2560 ราคาวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ ในการผลิต ได้ แก่ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด มีการปรับตัวลดลง
เมื่อพิจารณาอัตรากาไรสุทธิของบริ ษัท พบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ สาหรับกาไรสาหรับงวด ในปี 2558 ปี 2559
และปี 2560 เท่ากับ ร้ อยละ 5.17 ร้ อยละ 4.66 และร้ อยละ 4.51 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรสุทธิเท่ากับ 70.17 ล้ านบาท 65.01
ล้ านบาท และ 66.74 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยกาไรสุทธิ สาหรับงวดปี 2560 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
จานวน 73.05 ล้ านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน ติดลบ 6.30 ล้ านบาท
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โดยภาพรวมของกาไรที่เกิดขึ ้นในช่วงปี 2560 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกาไรสาหรับงวด ส่วนที่
เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จะมีกาไรเท่ากับ 73.05 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
คิดเป็ นร้ อยละ 17 ซึ่งเกิดจากผลการดาเนินงานจากธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการรับรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากการเข้ าลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ลงทุนผ่าน บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”)
ทังนี
้ ้หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นส่วนของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทสามารถสร้ างกาไรขันต้
้ น
และกาไรสาหรับงวด ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ที่สดั ส่วนร้ อยละ 14 และร้ อยละ 29 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นผลจากการบริ หาร
สัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายลดลงจากเดิม
อัตรากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดของบริ ษัทพบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
เท่ากับ ร้ อยละ 5.51 ร้ อยละ 16.23 และร้ อยละ 4.51 หรื อคิดเป็ นมูลค่ากาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดเท่ากับ 74.83 ล้ านบาท
226.35 ล้ านบาท และ 66.74 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยกาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดปี 2560 แบ่งออกเป็ น ส่วนที่เป็ นของ
บริ ษัทใหญ่จานวน 73.05 ล้ านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน ติดลบ 6.30 ล้ านบาท
สาหรับสาเหตุของการลดลงอย่างมีนยั สาคัญของกาไรเบ็ดเสร็ จที่เกิดขึ ้นในปี 2560 เกิดจากช่วงเดือนตุลาคม ปี
2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานบัญชี ที่จะต้ องประเมินราคาทรัพย์สินทุก ๆ 5 ปี ส่งผลให้
เกิดรายการกาไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น 166.39 ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2560 บริ ษัทไม่มีรายการพิเศษที่สง่ ผลให้ มีสว่ น
ของกาไรเบ็ดเสร็ จเพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 861.96 ล้ านบาท
1,532.73 ล้ านบาท และ 1,428.27 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 61.10
ล้ านบาท 408.67 ล้ านบาท และ 106.77 ล้ านบาท คิด เป็ น สัด ส่ว นต่อ สิน ทรั พ ย์ ร วม เท่า กับ ร้ อยละ 4.06
ร้ อยละ 17.37 และร้ อยละ 3.84 ตามลาดับ โดยเงินสดลดลงอย่างมีนยั สาคัญในปี 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2559 เกิดจากในปี 2559 บริ ษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้มลู ค่า 500 ล้ านบาท เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม
ของปี ดงั กล่าว และได้ มีการนาเงินไปใช้ ในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมในช่วงปี 2560
- ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมลู ค่าลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ เท่ากับ
197.69 ล้ านบาท 203.10 ล้ านบาท และ 289.44 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ
13.12 ร้ อยละ 8.62 และร้ อยละ 10.40 ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ าปรั บตัวเพิ่มขึน้ ตามรายได้ จากการขาย
ที่เพิ่มขึน้
หากพิจารณาการเปลีย่ นแปลงของลูกหนี ้การค้ าพบว่า โดยภาพรวมบริ ษัทมีมลู ค่าของลูกหนี ้การค้ า
เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขาย ประกอบกับช่วงปี 2560 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 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 48.28 วัน 53.25 วัน และ 61.95 วัน ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
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บริ ษัทได้ ตระหนักดีที่จะลดความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บหนี ้ในกลุม่ ลูกค้ า Dealer ซึ่ ง ทางที ม การขายและ
ทีมบัญชีจะมีการวางแผนเพื่อติดตามเรี ยกเก็บหนี ้อย่างใกล้ ชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีรายการลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ เท่ากับ 289.44 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
ลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน 5.93 ล้ านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์ นิเจอร์ และกระดาษปิ ดผิว สาหรับ
ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 25.10 ล้ านบาท คือ บริ ษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เฟิ ร์ น
จากัด และ บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีกรรมการเป็ นคูส่ มรสของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามและผู้บริ หารของบริ ษัท และลูกหนี ้การค้ า –
บริ ษัทอื่น 283.51 ล้ านบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนีก้ ารค้ าโดยส่วนใหญ่ ประมาณร้ อยละ 72.73 อยู่ในกลุ่มลูกหนี ้
การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ปั จจุบนั ลูกค้ าที่บริ ษัทพิจารณาให้ เครดิตเทอมทังหมดจะเป็
้
นลูกค้ า Modern
Trade ซึ่งที่ผ่านมากลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่ องการเรี ยกเก็บหนี ้แต่อย่างใด สาหรับกลุม่ ลูกค้ า Dealer
ซึง่ เป็ นกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกรายย่อยทัว่ ไประเทศ บริ ษัทจะวางแผนการจัดเก็บและเรี ยกชาระหนี ้อย่าง
ใกล้ ชิด สาหรับลูกค้ าต่างประเทศบริ ษัทกาหนดเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น L/C at sight หรื อการโอนเงินทันที
(T/T) ก่อนวันส่งสินค้ า (Shipment Date) ซึง่ จะไม่มีปัญหาการจ่ายชาระหนี ้แต่อย่างใด
ข้ อมูลอายุลกู หนี ้ที่ค้างชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
มูลค่ าลูกหนี้การค้ า
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

4.10

69.16%

- ไม่เกิน 3 เดือน

1.82

30.63%

- ระหว่าง 3 - 6 เดือน

0.00

0.00%

- ระหว่าง 7 - 12 เดือน

0.00

0.00%

- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

0.01

0.22%

5.93

100.00%

206.21

72.73%

- ไม่เกิน 3 เดือน

59.43

20.96%

- ระหว่าง 3 - 6 เดือน

8.67

3.06%

- ระหว่าง 7 - 12 เดือน

5.75

2.03%

- เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

5.87

2.07%

285.92

100.85%

ค้ างชาระ

บริษัทอื่น - สุทธิ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้ างชาระ
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หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

-2.41

-0.85%

283.51

100.00%

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 ับจากวันที่ถงึ กาหนดชาระ
ตังแต่
้ 12 เดือนขึ ้นไป
ตังแต่
้ 24 เดือนขึ ้นไป

อัตราการตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนีค้ งเหลือสุทธิ
ร้ อยละ 100
(เฉพาะลูกหนี ้ทีม่ ีข้อบ่งชี ้ว่าจะรับเงินไม่ได้ )
ร้ อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ นาลูกหนี ้การค้ าจานวนเงินประมาณ 150.58 ล้ านบาท ไปขายลด
แก่สถาบันการเงิ นสองแห่ง ภายในวงเงิ นสินเชื่ อรวม 275 ล้ านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สถาบัน
การเงินที่ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากการขายลดลูกหนี ้การค้ า (Factoring) ดังกล่าวมีสทิ ธิไล่เบี ้ยจานวนเงิน
ประมาณ 115.70 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 ้ ซึ่งจะเป็ 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 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลู ค่าสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
เท่ากับ 578.63 ล้ านบาท 756.80 ล้ านบาท และ 998.62 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ
ร้ อยละ 38.42 ร้ อยละ 32.10 และร้ อยละ 35.89 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 สต็อ กไว้ เ พื ่อ จ าหน่า ย รวมถึง เฟอร์ น ิเ จอร์ ที ่น าเข้ า จากต่า งประเทศ และที ่สัง่ ซื ้อจาก
ภายในประเทศเพื่อจาหน่า ย ซึ่งการเติบ โตของยอดขายจากกลุม่ ลูกค้ า ร้ า นค้ า ปลีก และร้ านค้ าส่งทัว่
ประเทศที่เติบโตอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ ความต้ องการสต็อกสิน ค้ าเพื่ อเตรี ยมส่ง มอบตามคาสัง่ ซื ้อ
เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้ยังรวมถึงส่วนสต็อกสินค้ าของบริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด
(“ECFH”) ซึง่ ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การร้ าน Can Do ในรู ปแบบร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าราคาเดียวทั ้งร้ านรวม 4
สาขา ทาให้ ปริ มาณสต็อกสินค้ าในส่วนสินค้ าสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ ้นจากเดิมในช่วงปี 2560 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
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การจัดเก็บสต็อกสินค้ าคงเหลือให้ เพียงพอต่อปริ มาณความต้ องการ และจะต้ องป้องกันปั ญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบที่จะใช้ ในการผลิตเพื่อจัดจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ า
สาหรับการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศที่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to order)
และกลุม่ ลูก ค้ า Modern Trade ภายในประเทศ โดยส่ว นใหญ่แ ล้ ว จะเป็ น การผลิต สิน ค้ า ประเภท
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ซึ่งบริ ษัทมีเงื่อนไขจะต้ องผลิตสินค้ าสาเร็ จรู ปเพื่อจัดเก็บสต็อกไว้ รอการส่ง
มอบ โดยทางลูกค้ าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้ งปริ มาณการส่งมอบสินค้ าสาเร็ จรู ปที่บริ ษัท
ผลิตไว้ รอเป็ นครัง้ ๆ ไป ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ส ต็ อ กสิ น ค้ า ไว้ เ พี ย งพอและควบคุม ให้ มี การ
ส่งมอบสินค้ าได้ ตรงต่อเวลา สาหรับช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา มูลค่าสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่คือ
สินค้ าระหว่างผลิตคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 58.70 ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ
586.21 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมลู ค่าเท่ากับ 446.30 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นช่วงที่
บริ ษัท อยู่ร ะหว่า งการผลิต สิน ค้ า เพื่อ รองรับ การส่ง มอบตามคาสัง่ ซื ้อของกลุม่ ลูก ค้ า ต่า งประเทศและ
Modern Trade รองลงมาคือ กลุม่ สินค้ าสาเร็ จรู ป คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.16 ของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
– สุท ธิ หรื อ คิด เป็ น มูลค่าเท่า กับ 301.14 ล้ า นบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 ที่มีม ลู ค่า
เท่ากับ 217.80 ล้ านบาท
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (คานวณโดยใช้ สินค้ าคงเหลือ – กลุม่ สินค้ าสาเร็ จรู ป โดย
ไม่รวมสินค้ าระหว่างผลิต สินค้ าระหว่างทางและวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต) ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี
2560 พบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย เท่ากับ 60.18 วัน 71.20 วัน และ 93.02 วัน ตามลาดับ
หากพิจ ารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสิน ค้ า เฉลี่ย ตั ้งแต่ช่ว งปี 2558 จนถึง ปั จ จุบ นั จะพบว่า มี
จานวนวันเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสาคัญเกิดจากบริ ษัทมีปริ มาณสต็อกสินค้ าสาเร็ จรู ปเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นไปตามการขยายตัวของรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงการปรับแผน
กลยุท ธ์ ข ยายยอดขายในกลุม่ ร้ า นค้ า ปลีก ร้ า นค้ า ส่ง ทัว่ ประเทศให้ เ พิ่ม สูง ขึ ้น ส่ง ผลให้ บริ ษั ท จาเป็ น
จะต้ อ งสั่ง ซื อ้ สิ น ค้ า เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของคาสั่ง ซื อ้ ของลูก ค้ า ในกลุ่ม นี ้ นอกจากนี ย้ งั รวมถึงการ
สต็อกสินค้ าของร้ านค้ าปลีกแคนดูที่เปิ ดให้ บริ การรวม 3 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 าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง หากเป็ นสิ นค้ าที่มีการเคลื่อนไหวช้ า หรื อเป็ นส่วนที่ตกค้ าง
จากการส่งมอบ บริ ษัทจะแก้ ปัญหาโดยการจัดให้ มีรายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นช่องทางการระบาย
สิน ค้ า โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษัท ได้ ตั ้งค่า เผื่อ มูลค่าสิน ค้ า ล้ า สมัย และเคลื่อ นไหวช้ า เป็ น
จานวน 3.06 ล้ านบาท
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 644.24 ล้ านบาท
824.55 ล้ านบาท และ 1,354.50 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมซึ่งบันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลู ค่า
เท่ากับ 8.00 ล้ านบาท และ 474.69 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 0.34 และ ร้ อย
ละ 17.06 ตามลาดับ โดยในส่วนของเงินลงทุนเริ่ มเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่
3 ของปี 2560 โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเท่ากับ 474.69 ล้ านบาท ดังกล่าวแบ่งออกเป็ น เงินลงทุน
ใน บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) จานวน 157.71 ล้ านบาท และเงิน ลงทุนในบริ ษัท
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) จานวน 316.98 ล้ านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลู ค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ – สุทธิ เท่ากับ 360.46 ล้ านบาท 351.77 ล้ านบาท และ 351.09 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 23.93 ร้ อยละ 14.92 ร้ อยละ 12.62 ตามลาดับ
ในปี 2560 บริ ษัทมีการลงทุนในส่วนที่สาคัญคือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ ้น
3.43 ล้ านบาท ยานพาหนะสาหรับใช้ ในการดาเนินธุรกิจ 9.90 ล้ านบาท และเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้ 27.32
ล้ านบาท โดยไม่มีการลงทุนในส่วนของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างแต่อย่างใด
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมูลค่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน – สุทธิ เท่ากับ 160.88 ล้ านบาท 347.60 ล้ านบาท และ 311.92 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 10.68 ร้ อยละ 14.75 และ ร้ อยละ 11.21 ตามลาดับ
ในปี 2554 บริ ษัทใช้ ราคาประเมินซึ่งเป็ นวิธีตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าอาคาร และเครื่ องจักรเพื่อรับรู้
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าตามบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ โดยใช้ วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) สาหรับการประเมินราคาเครื่ องจักร และใช้ วิธีต้น ทุน (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 นกาไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ ้น 166.39 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษั ท มี มูลค่า สิน ทรั พ ย์ ร วม เท่า กับ 1,506.20 ล้ า นบาท
2,357.28 ล้ านบาท และ 2,782.77 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2560 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายการ
สินค้ าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
สภาพคล่อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 0.94 เท่า 1.42 เท่า และ
0.84 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทพบว่า ในช่วงปี 2560 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายการหนี ้สิน
หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากมูลค่า 1,076.24 ล้ านบาท เป็ น 1,695.06 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้น
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อย่างมี นัยสาคัญจากการปรั บ รายการหุ้นกู้ – สุทธิ จากเดิ มอยู่ในส่วนของหนีส้ ิน ไม่หมุน เวียน มาเป็ น รายการหนีส้ ิน
หมุนเวียน ซึ่งมีกาหนดครบชาระไม่เกินหนึ่งปี หรื อภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ดังนันการเพิ
้
่มขึ ้นของรายการหนี ้สิน
หมุนเวียนดังกล่าวจากรายการหุ้นกู้ ส่งผลให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นอกจากนี ้หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่า บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่
31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 0.28 เท่า 0.64 เท่า และ 0.23เท่า ตามลาดับ ซึ่งอัตราส่วนที่ลดลง
ดังกล่าวเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากมูลค่า 408.67 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น 106.77 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของรายการ
หนี ้สินหมุนเวียนด้ วยเหตุผลเช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนสภาพคล่อง
หนีส้ นิ
หนี ้สินหมุนเวียน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมี มูลค่าหนี ส้ ินหมุนเวี ยน เท่า กับ 918.11 ล้ า นบาท
1,076.24 ล้ านบาท และ 1,695.06 ล้ านบาท ตามลาดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี
2560 มีมูลค่าเท่ากับ 540.24 ล้ านบาท 672.87 ล้ านบาท และ 431.77 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 35.87 ร้ อยละ 28.54 และร้ อยละ 15.52 ตามลาดับ โดยเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินถูกนามาใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นสาคัญ และสาหรับสาเหตุที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญสาหรับปี 2560 เกิดจากบริ ษัทมีการบริ หาร
จัดการต้ นทุนทางการเงิน โดยการนาเงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลและกิจการอื่น
รวมถึงเงินสดที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทงส่
ั ้ วนของ ECF-W1 และ ECF-W2 มา
จ่ายชาระคืนหนี ้วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ในส่วนที่มีต้นทุนการการเงินที่
สูงกว่า
- เจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 180.09 ล้ านบาท 177.83
ล้ านบาท และ 199.73 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ
11.96 ร้ อยละ 7.54 และร้ อยละ 7.18 ตามลาดับ ซึ่ง บริ ษัทมีมูลค่าเจ้ าหนี ท้ ี่เกิดจากการสัง่ ซือ้ วัตถุดิบเพื่อ
เตรี ยมใช้ ในกระบวนการผลิตรองรับคาสัง่ ซื ้อในส่วนธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงการสัง่ ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์
สาเร็ จรูปจากผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ โดยที่ผ่านมาบริ ษัทมีระยะเวลาการจ่ายชาระ
คืนหนี ้ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 57.80 วัน 65.52 วัน และ 67.68 วัน ตามลาดับ ซึ่งการจ่าย
ชาระคืนหนี ้เป็ นไปตามนโยบายการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัท
- เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 279.64 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 10.05 โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ ้นเพื่อเป็ นทางเลือก
ในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีอตั ราดอกเบี ้ยที่จงู ใจกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากสถาบัน
การเงิน
- หุ้นกู้ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 499.88 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ 17.96 ซึ่ง เป็ น ส่ว นหนึ่ง จะถึ ง ครบกาหนดชาระ
ในวัน ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2561 นี ้

หน้ าที่ 3.0 - 19

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีมูลค่าหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 134.44 ล้ านบาท
621.95 ล้ านบาท และ 58.67 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในรายการที่สาคัญ ดังนี ้
- หุ้นกู้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม ปี 2559 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 498.31 ล้ านบาท และ 0.00 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม มูลค่า 500 ล้ านบาท หัก
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการออกหุ้นกู้จานวน 1.69 ล้ านบาท จนกระทัง่ ในปี 2560 รายการดังกล่าวได้
ถูกจัดประเภทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน เนื่องจากหุ้นกู้มีกาหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ ณ วันที่ 16 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 114.36 ล้ านบาท
67.17 ล้ านบาท และ 6.59 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้ อยละ
7.59 ร้ อยละ 2.85 และร้ อยละ 0.24 ตามลาดับ ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยาวได้ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากการจ่าย
ชาระคืนหนี ้
หนี ้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีมลู ค่าหนี ้สินรวม เท่ากับ 1,052.54 ล้ านบาท 1,698.19
ล้ านบาท และ 1,753.73 ล้ านบาท ตามลาดับ
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
55.55 ล้ านบาท ทังนี
้ ้บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.70 เท่า ซึง่ ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่มีอตั ราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 2.58 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถื อหุ้น เท่ากับ 453.66 ล้ านบาท
659.09 ล้ านบาท และ 1,029.03 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการที่สาคัญ ดังนี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 137.55 ล้ าน
บาท (จากทุนจดทะเบียน 195 ล้ านบาท) 142.21 ล้ านบาท (จากทุนจดทะเบียน 195 ล้ านบาท) และ 207.50
ล้ านบาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้ านบาท) ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีทุนจด
ทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเท่ากับ 207.50 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 830,007,452 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ตามข้ อมูลงบการเงินรวมของบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.46 ต่อหนี ้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือ มีไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และบุคคลในวงจากัด ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) การใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม สาหรับ ECF-W2 และ ECF-W3
- ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น เท่ากับ
113.03 ล้ านบาท 117.69 ล้ านบาท และ 386.02 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งในช่วงปี 2560 รายการส่วนเกินมูลค่า
หุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นผลจากการมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ สิท ธิแปลงสภาพของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W1 ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในราคาใช้ สิทธิที่ 0.50 บาทต่อหุ้น การใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ครัง้ ที่ 1/6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในราคาใช้ สิทธิที่ 3
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บาทต่อหุ้น รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้ กบั นักลงทุนสถาบัน ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรั พย์จดั การกองทุน
วรรณ จากัด จานวน 30 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.58 บาท
- กาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสม – ที่ยงั
ไม่ได้ จดั สรรเท่ากับ 245.81 ล้ านบาท 294.97 ล้ านบาท และ 363.69 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.07 ต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยในส่วนของกาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี ้ ส่วนหนึง่ เป็ นรายการตัดจ่ายจาก
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในส่วนอาคาร และเครื่ องจักร ซึ่งโอนเข้ ากาไรสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็ นเงินปั นผลได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ในงบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิเพื่อให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อ
พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0603 บาท เป็ นเงินรวม
ประมาณ 51.96 ล้ านบาท แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริ มการลงทุนเป็ นจานวนเงิน 0.0173 บาทต่อหุ้น และ 0.0430 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ และ
กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม ปี 2561 ต่อไป
กระแสเงินสด สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริ ษัทมีรายการสาคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเกิ ดจากมีการใช้ เงิ นสดเพื่อสต็อกสินค้ าคงเหลือ
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วจานวน 239.12 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังเกิดจากรายการลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 86.66 ล้ านบาท รายการหลักที่
เกิดขึ ้นดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน ติดลบ 123.60 ล้ านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2559
ที่มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ติดลบ 100.85 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 431.94 ล้ านบาท รายการที่สาคัญเกิดจาก ในปี 2560 มีเงินสดถูกนาไปใช้
ลงทุนเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 455.19 ล้ านบาท เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ เพิ่มขึ ้น 41.42 ล้ านบาท และเงิน
สดจ่าย อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น 32.23 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 253.64 ล้ านบาท รายการที่สาคัญเกิดจากการได้ เงินจากเงินกู้ยืม
ระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ ้น 279.64 ล้ านบาท และรายการเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เพิ่มขึ ้น 65 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้จากการขายสิทธิเรี ยกร้ องในลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 55.46 ล้ านบาท เป็ นสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 106.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจานวนเท่ากับ 408.67 ล้ านบาท
หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงิ นสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2560 บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
เท่ากับ 93.02 วัน ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ากับ 61.95 วัน และระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 67.68 วัน ซึ่งทาให้ บริ ษัท
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มี Cash Cycle เท่ากับ 87.29 วัน โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 58.93 วัน โดย Cash Cycle
เท่ากับ ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ บวกระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ หักด้ วยระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริ ษัทที่ผ่านมา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อลงทุนในการก่อสร้ างอาคารโรงงาน เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับขยายกาลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี ้
ตารางรายละเอียดรายจ่ ายเพื่อการลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

25.71

37.20

32.75

ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชี สาหรับงบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ไม่มี -
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ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
ในช่วงปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจหลักด้ านการเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาจาก
ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และไม้ ยางพารา และถึงแม้ วา่ ในรอบปี 2560 นี ้ บริ ษัทจะไม่ได้ รับผลกระทบที่สง่ ผลต่อฐานะการเงินหรื อ
ผลการดาเนินงานจากปั ญหาทังจากปั
้
จจัยภายในธุรกิจ รวมถึงปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่เอื ้ออานวย หรื ออัตราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ ซึ่ง บริ ษัทไม่ได้ นิ่งนอนใจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยัง
แสวงหาโอกาสการกระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจออกไปยังธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ที่ยงั คงเน้ 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
้ ษัทย่อย คือ บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) เมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2560
ที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นผู้เข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน นอกเหนือจากการเข้ าลงทุนใน บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี
จากัด (“โครงการฯ” หรื อ “PWGE”) ซึ่งเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ณ อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกาลัง
การผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ โดยให้ บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด (“SAFE”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท (ซึ่งมี
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อยของบริ ษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 33.37) โดย SAFE ถือหุ้นของ PWGE ร้ อยละ
99.99 ปั จจุบนั สามารถรับรู้รายได้ จาการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็ นต้ นมาแล้ ว ในรอบปี
2561 นี ้ บริ ษัทยังคงมีโครงการต่าง ๆ ที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ าง และจะเริ่ มทยอยรับรู้ รายได้ ในเชิงพาณิชย์ โดย
ประกอบด้ วยโครงการต่าง ๆ ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแบบ Biomass Gasification ที่ทาง SAFE เข้ าลงทุนในบริ ษัท บิน่า พูรี่ พาว
เวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“BINA”) ในสัดส่วนร้ อยละ 49 สาหรับโครงการขนาดละ 1 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ
ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอลอง และอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ คาดว่าจะเริ่ มรับรู้รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าได้ ภายใน
ปี 2561
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ขนาดกาลังการผลิตติดตังรวม
้
220 เม
กะวัตต์ ที่ทาง ECF-P เข้ าลงทุนในบริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้ อย
ละ 20 สาหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่ มรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้าได้ ภายในปี 2561
เช่นกัน
ทังนี
้ ้ในระหว่างการก่อสร้ างโครงการ บริ ษัทจะมีสว่ นของค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
เกิดขึ ้นในระหว่างที่โครงการดังกล่าว ยังไม่มีรายได้ ในเชิงพาณิชย์เกิดขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการเข้ าลงทุนก่อสร้ างโรงงานผลิตแผ่นไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ขนาดกาลังการผลิต 600 – 800
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่ หากผลการศึกษาเป็ นที่นา่ พอใจสาหรับการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงปั จจัย
ความเสี่ยง ข้ อดี ข้ อเสียที่จะเกิดขึ ้นเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว โครงการดังกล่าวจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 2 ปี ซึ่งใน
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ จนถึงระยะเวลาการก่อสร้ างดังกล่าว บริ ษัทจะมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ ้น อันอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทเช่นเดียวกัน

หน้ าที่ 3.0 - 23

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

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 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริ 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

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

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 จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการตรวจสอบ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
82

-

-

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
วิทยาศาสตร์ ดษุ ฏีบณ
ั ฑิต
ไม่มี
2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
(กิตติมศักดิ)์
กรรมการตรวจสอบ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ถือหุ้นไม่
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(บริ ษทั จดทะเบียน)
เปลี่ยนแปลง
ราชมงคลพระนคร
2547
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- ผู้ผลิตและให้ บริ การ
เมื่อเทียบ
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ทบ.)
บมจ. ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์เพื่อผลิต
ระหว่างปี
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
(บริ ษทั จดทะเบียน)
ชิ ้นส่วนพลาสติก
กิ จ ก ร ร ม ส า ธ า ร ณ
Associate Infantry Career
2520 – ปัจจุบนั ผู้นาองค์กรไลออนส์สากลภาครวม ประโยชน์
และ
สาธารณกุ ศ ล ให้ ความ
Course , Georgia , USA.
310 ประเทศไทย
ช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาสและ
ขาดแคลน
Internal Defense and
Development , North Carolina ,
2529 - ปัจจุบนั - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการด้ าน - โรงเรี ยนระดับ ปวช. ,
USA.
การศึกษา โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาค ปวส.
โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก
ตะวันออก (E.Tech)
วิทยาลัยการทัพบก
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
หลักสูตรกฎหมายสาหรับ
2529 - ปัจจุบนั - นายทหารพิเศษประจากรมทหาร
ผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ ง,
ราบที่ 21 รักษาพระองค์
- ผู้จดั จาหน่ายและ
กระทรวงกลาโหม
2535 - ปัจจุบนั - ประธานที่ปรึกษา
ให้ บริ การผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
บจก.ดาต้ าโปรดักส์ทอปปิ ง้ ฟอร์ ม
ด้ านไอที
ประกาศนียบัตร
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
โรงเรี ยนระดับ
Director Accreditation Program
2535 – ปัจจุบนั - ประธานมูลนิธิไตรแก้ ว
(DAP) รุ่ นที่ 10/2004 สมาคม
(ด้ านการศึกษา) โรงเรี ยนธรรมวาที อนุบาล-ประถม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2540 - ปัจจุบนั - ราชองครักษ์พิเศษ
(IOD)
2547 - ปัจจุบนั - นายกสมาคมทหารผ่านศึก
เวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนับสนุนกิจกรรม
2559 – ปัจจุบนั - ประธานมูลนิธิและที่ปรึกษาไล
สาธารณประโยชน์
ออนส์ประเทศไทย
และสาธารณกุศล
เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 1

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2.

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

อายุ
(ปี )
60

-

-

-

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
ปริ ญญาเอก
ไม่มี
2555 - ปัจจุบนั - 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 - 2560 - ประธานกรรมการบริ ษัท
- ผู้ผลิตและจาหน่าย
เมื่อเทียบ
University of Minnesota, U.S.A.
บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช
ผลิตภัณฑ์ก๊อกน ้า
ระหว่างปี
ปริ ญญาโท
(บริ ษทั จดทะเบียน)
พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
- ธุรกิจให้ บริ การเป็ น
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
บมจ. สหการประมูล
คนกลางในการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(บริ ษทั จดทะเบียน)
จัดการประมูล
ปริ ญญาตรี
2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ทรัพย์สิน
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ประธานกรรมการบริ ษัท
- ผู้ผลิตรายการ
(เศรษฐศาสตร์ )
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
โทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(บริ ษทั จดทะเบียน)
- ผู้ผลิตและจัด
ประกาศนียบัตร
2558 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
(DAP) รุ่ นที่ 69/2008 สมาคม
กรรมการอิสระ
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)
(IOD)
(บริ ษทั จดทะเบียน)
- ผู้ให้ บริ การฝึ กอบรม
2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ
และพัฒนาสื่อการสอน
บจก. เลิร์นเทค
แบบครบวงจร (e(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
Learning Total
2554 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษัท
บจก. เอสพีซี พรี เชียส เมททอล
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 2

Solution)

- ผู้จดั จาหน่ายโลหะมี
ค่าครบวงจร

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2.

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

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2558 – ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ /
- พัฒนา
กรรมการอิสระ
อสังหาริ มทรัพย์
บมจ.บ้ านสวยกรุ๊ ป (สุราษฎร์ ธานี)
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
2559 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
- ผลิตและจัดจาหน่าย
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
ถุงพลาสติก
(1994)
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
2560 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ
- ธุรกิจรับเหมา
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ ป
ก่อสร้ างงาน
(ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบี ยน)
สาธารณูปโภคที่
เกี่ยวกับระบบ
คมนาคมและขนส่ง

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 3

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
3.

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

อายุ
(ปี )
54

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
- ปริ ญญาโท
ไม่มี
2555 - ปัจจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
กรรมการตรวจสอบ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
คณะวนศาสตร์
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 - ปัจจุบนั - 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 จากัด (มหาชน)

ลาดับ
4.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
ดร.เอกริ นทร์ วาสนาส่ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
28 เมษายน 2560

อายุ
(ปี )
46

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาเอก
Ph.D. (Electrical Engineering)
The University of New South
Wales, Australia
- ปริ ญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
ไม่มี
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการบริ ษัท
- ผู้ผลิตและจัด
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
สัดส่วนการ
(บริ ษทั จดทะเบียน)
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 5

2560

- กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กิจการสังคม
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด

- วิสาหกิจ ของ
กรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

2560

- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด

- วิสาหกิจ ของ
กรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

2560 - ปัจจุบนั - รองกรรมการผู้อานวยการ
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จากัด

- วิสาหกิจ ของ
กรุ งเทพมหานคร
ดาเนินการระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

2552 - 2560

- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

- ผู้จดั การโครงการโรงไฟฟ้า
บริ ษัท นวนครการไฟฟ้า จากัด

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี )

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

4.

นายชาลี สุขสวัสดิ์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

50

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

76

5.

-

-

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
ปริ ญญาตรี
บุตรของ
14.4560% 2542 – ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
นายวัลลภ กับนาง
14.4563%
กรรมการบริ หาร
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
วราภรณ์
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ประกาศนียบัตร
และพี่ชายของ
และบุตรที่ยงั 2558 – ปัจจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนใน
(DAP) รุ่ นที่ 94/2012 สมาคม
นายอารักษ์ /
ไม่บรรลุนิติ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
บริ ษัทอื่น
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย นางสาวทิพวรรณ
ภาวะ)
2560 – ปัจจุบนั - กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
(IOD)
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ด้ านพลังงาน
สัดส่วนการ
2560
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการ
การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
- บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี เอนเนอร์ จี
โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
เพิม่ ขึ ้น
0.3936% เมื่อ
โฮลดิ ้
มวล
เทียบระหว่าง 2560 – ปั จจุบนั - กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
ปี
บจก.ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี มวล จังหวัด
นราธิวาส
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
แสงอาทิตย์ ประเทศ
(ประเทศไทย)
เมียนมาร์
ประถมชันปี
้ ที่ 4
คูส่ มรสของ
5.8480% 2542 – ปัจจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
โรงเรี ยนวัดห้ วยสาริ กา
นางวราภรณ์ และ
6.3289%
ประธานกรรมการบริ หาร
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
ประกาศนียบัตร
บิดาของ
(รวมคูส่ มรส)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนใน
(DAP) รุ่ น ที่ 96/2012 สมาคม
นายชาลี /
สัดส่วนการ
บจก.อี
ซ
เ
ี
อฟ
โฮลดิ
้งส์
บริ ษัทอื่น
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นายอารักษ์ /
ถือหุ้น
- กรรมการ
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
เปลี่ยนแปลง
(IOD)
นางสาวทิพวรรณ
ลดลง
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ด้ านพลังงาน
10.2005%
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 6

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
6.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
-ผู้อานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด (รักษาการ)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี )
47

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
- ปริ ญญาโท
บุตรของ
14.4560%
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
นายวัลลภ กับนาง
14.4560%
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วราภรณ์
- ปริ ญญาตรี
และน้ องชายของ (รวมคูส่ มรส)
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
นายชาลี /
สัดส่วนการ
เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัย พี่ชายของนางสาว
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
รามคาแหง
ทิพวรรณ
ลดลง
- ประกาศนียบัตร
0.0827% เมื่อ
เทียบระหว่าง
 (DAP) รุ่ นที่ 95/2012 สมาคม
ปี
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
 หลักสูตร Master of
Investment Courses (Ultra
Wealth Group รุ่ นที่ 3)

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 7

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2542 – ปัจจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ /
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด
(รักษาการ)
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
2558 – ปัจจุบนั - กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บจก.เซฟ เอนเนอร์ จี เอนเนอร์ จี
โฮลดิ ้งส์
2560 – ปัจจุบนั - กรรมการ
บจก.ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บจก.พลังงานเพื่อโลกสีเขียว
(ประเทศไทย)
2550 – ปัจจุบนั - คณะกรรมการ
Council of Asia Furniture
Associations (CAFA)
2555 – 2559 - นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่ อง
เรื อนไทย

ประเภทธุรกิจ
- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

- การเข้ าลงทุนใน
บริ ษัทอื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล
- โรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล จังหวัด
นราธิวาส
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประเทศ
เมียนมาร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ
7.

8.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ หาร
- รองกรรมการผู้จดั การ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

44

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
- กรรมการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
น.ส.บัก๊ ลัง้ แซ่โล้ ว
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
26 ตุลาคม 2555

75

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
- ปริ ญญาตรี
บุตรของ
15.6609% 2542 – ปัจจุบนั - กรรมการบริ ษัท /
- ผู้ผลิตและจัด
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ นายวัลลภ กับนาง
15.6613%
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
ถือหุ้น
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์
ด้ านพลังงาน
เปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ ้น
1.5985% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

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

คูส่ มรสของ
นายวัลลภ
และมารดาของ
นายชาลี /
นายอารักษ์ /
นางสาวทิพวรรณ

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 8

0.4809% 2542 – ปัจจุบนั - กรรมการบริ ษัท
6.3289%
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
(รวมคูส่ มรส)
และไม่มีการดารงตาแหน่งใน
กิ จการอื ่นทัง้ ทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นบริ ษัท
สัดส่วนการ
จดทะเบียน
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
- กรรมการ
ลดลง
10.2005%
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์
เมื่อเทียบ
ระหว่างปี
- กรรมการ
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

- การเข้ าลงทุนใน
บริ ษัทอื่น
- การเข้ าลงทุนในธุรกิจ
ด้ านพลังงาน

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

9.

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

อายุ
(ปี )
45

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
(%)
คูส่ มรสของ
0.0001% 2546 – ปัจจุบนั - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
- ผู้ผลิตและจัด
14.4563%
นายชาลี
(ส่วนสาขา)
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ ้น
0.3936% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

10.

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

45

- ปริ ญญาตรี
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คูส่ มรสของนางสาว
ทิพวรรณ

0.0001% 2542 – ปัจจุบนั - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
15.6613%
(ส่วนสานักงานใหญ่)
(รวมคูส่ มรส
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึ ้น
1.5985% เมื่อ
เทียบระหว่าง
ปี

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 9

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี )

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

11.

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

41

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

48

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

47

12.

13.

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

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

- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจมหาบันฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- 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 10

2553 – ปัจจุบนั - ผู้อานวยการโรงงานสานักงานใหญ่ - ผู้ผลิตและจัด
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

2551 – ปัจจุบนั - ผู้อานวยการโรงงานสาขา 1
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค

- ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัท และ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่
กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึง
ปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 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
้ ้ ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
เลขานุการบริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ และ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 – หน้ าที่ 11

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ชื่อ – นามสกุล
ECF
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
1
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
2
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
2
4. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
2
5. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
2, 3
6. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
2, 4
7. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
2, 4
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
2, 4
9. นางวราภรณ์
สุขสวัสดิ์
2

VV-Decor

ECFH

ECF-P

PNB

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

2
2, 4
2, 4
2, 4
2

SAFE

PWGE

SAFE-B

BINA

GEP

2, 4
2, 4

2, 4
2, 4

4*
4*

4*
4*

2, 4
2, 4

หมายเหตุ 1 ประธานกรรมการ 2 กรรมการ 3 ประธานกรรมการบริ หาร 4 กรรมการบริ หาร
รายชื่อบริษัท
1. ECF
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (บริ ษัท)
2. VV-Decor
บริ ษัท วีวี-เดคคอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.95
3. ECFH
บริ ษัท อีซีเอฟ โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.00
4. ECF-P
บริ ษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
5. PNB
บริ ษัท แพลนเนทบอร์ ด จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
6. SAFE
บริ ษัท เซฟ เอนเนอร์ จี โฮลดิ ้งส์ จากัด ในฐานะบริ ษัทร่ วม ที่ ECF-P ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.37
7. PWGE
บริ ษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด กรี น เอนเนอร์ จี จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
8. SAFE-B
บริ ษัท เซฟ ไบโอแม็ส จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
9. BINA
บริ ษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริ ษัทย่อย ที่ SAFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.00
10. GEP
บริ ษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะบริ ษัทร่ วม ที่ ECF-P ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00
*ขณะนี ้อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อเพิ่มรายชื่อ คุณชาลี สุขสวัสดิ์ และคุณอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เข้ าเป็ นกรรมการตามหน้ าหนังสือรับรองใน SAFE-B และ BINA ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่แล้ วเสร็ จ
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด โดยนางสาววรรณา เมลืองนนท์ ทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดังนี ้
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
ประสบการณ์ การทางาน
� 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 โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2559 ถึง ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษัท
� บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
มีนาคม 2559 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
� บริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์ อีสต์ จากัด
ปี 2536 ถึง ธันวาคม 2560
ที่ปรึกษาด้ านบัญชี ระบบบัญชี และภาษี อากร
� บริ ษัท สัจจะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2559 ถึง มิถนุ ายน 2560
กรรมการตรวจสอบ
� บริ ษัท พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
มิถนุ ายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2559
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
� 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
การศึกษา
� ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
� ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
� โรงเรี ยนราชินี
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ปี 2537
ปี 2534
ปี 2533
ปี 2529

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ประกาศนียบัตร
� 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
ผลงานด้ านการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
�บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 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)
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บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบอื่นๆ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1

