
 

 
 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  
เรื่องการเข้าซ้ือหุ้นของ 

บริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  
เพ่ือร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

 
 

เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

 
 



 

หน้าที ่1 

 
สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  

เร่ืองการเข้าซ้ือหุ้นของบริษทั พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือร่วมลงทุนใน
สดัส่วนร้อยละ 20 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ 

ณ เมืองมินบ ูประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ครัง้ที ่
6/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะ
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทั ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 เขา้ท ารายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั 
พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (รวมเรยีกว่า “ผู้ขาย”) ทัง้นี้ ECF-
Power และผูข้าย มขีัน้ตอน เงื่อนไขบงัคบัก่อน และเงื่อนไขบงัคบัหลงัการเขา้ท ารายการ ทีแ่ต่ละฝา่ยจะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามร่างสญัญาการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ฉบบัล่าสุดวนัที่ 3 เมษายน 2560 ตาม
รายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้ 3.1 และ 3.3 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) 
ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดใน GEP รวมทัง้ ECF-Power และผูข้าย จะต้องมกีารเขา้ท าสญัญาผู้
ถอืหุน้ (Shareholders’ agreement) เพื่อตกลงเรื่องความสมัพนัธก์นัระหว่างผูถ้อืหุน้ใน GEP ซึง่มรีายละเอยีดขอ้ตกลง
ทีส่ าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.4 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560  

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ดงักล่าวไดม้มีตเิหน็ชอบใหน้ าเสนอรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นินี้
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

 
ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่

ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ตามที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ.2547 (ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีก
ประกาศทัง้สองฉบบัว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมมีูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 
50.80 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั และบรษิทัย่อยรวมกนั โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทั สิน้สุด ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 (ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป) 
และเมื่อพจิารณานับรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรัพยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ จะท าให้ขนาดของรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 57.91 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวมของบรษิัทเขา้ข่ายเป็น
รายการประเภทที ่1 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยมมีูลค่าของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า 
แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100  

 
ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการตกลงเข้าท า
รายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยี โดยบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิ



 

หน้าที ่2 

อสิระให้แก่ผู้ถือหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่6/2560 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอวาระการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท า
รายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว ต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 
ต่อไป 

 
บรษิทัขอแจง้รายละเอยีดการเขา้ท ารายการดงักล่าว ดงัต่อไปนี้ 

 
1. สารสนเทศบญัช ี1 

 
(1) วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ECF-Power จะซือ้หุน้สามญัของ GEP จาก Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. 
โดยจะช าระเป็นเงนิสดให้แก่ผู้ขาย ภายหลงัจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 31
พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัใิห้บรษิทั เขา้ท ารายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ และภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ 
(Conditions Precedent) ในร่างสญัญาการซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัล่าสุดวนัที ่3 เมษายน 
2560 ระหว่างบรษิทั และผูข้าย ไดด้ าเนินการส าเรจ็ครบถ้วน ทัง้นี้บรษิทั คาดว่าจะสามารถเขา้ท ารายการไดแ้ลว้เสรจ็
ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2560 นี้ 

 
(2) คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

 
ผูข้าย : Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผู้

ถือหุ้น GEP ซึ่งผู้ขายแต่ละรายมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Major 
Shareholder) ไดแ้ก่ นายออง ทฮีา และนายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์ซึง่มี
สดัสว่นการถอืหุน้คนละ รอ้ยละ 50 

ผูซ้ือ้ : บริษัท อซีีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของ
บรษิทั 

ความสมัพันธ์กับบริษัทจด
ทะเบยีน 

: บรษิัท และ ECF-Power ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใด ๆ และไม่จดัเป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูข้ายแต่อย่างใด  

 
ข้อมูลของ บริษทั พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (GEP) 
 
GEP จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2528 เลขทีท่ะเบยีนนิตบิุคคล 0105528015200 ส านักงาน

ใหญ่ตัง้อยู่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ห้องเลขที่ 3006 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร มทีุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้จ านวน 25,755,800 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 257,558 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย GEP เป็น Holding Company ทีม่วีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการลงทุนในบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกิจพฒันาและบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก ปจัจุบนัมแีผนการก่อสร้างและพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ก าลงัการผลติทัง้หมด 220 MW (“โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์220 MW”) 
ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนทัง้สิน้ 292.62 ลา้นเหรยีญ
ดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 10,080.76 ลา้นบาท ทีอ่ตัราแลกเปลีย่น 34.45 บาท ต่อเหรยีญดอลลารส์หรฐั ณ วนัที ่31 



 

หน้าที ่3 

มนีาคม 2560 อา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (“ตามประกาศอตัราแลกเปล่ียนของ ธปท.”) 

ปจัจุบนั GEP มบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั จอีพี ี(เมยีนมาร)์ จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึง่เป็นการลงทุน
ใน GEP-Myanmar เพยีงบรษิทัเดยีว และไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทัอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่16 
กุมภาพนัธ ์2559 เป็นบรษิทัสญัชาตเิมยีนมาร ์ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที ่Suite 213, 2nd floor, Peral Condo, Kabar Aye 
Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar โดยมทีุนจดทะเบยีน 500 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอื
ประมาณ 17,725 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของธปท. โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 เหรยีญดอลลารส์หรฐั โดยมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ที่ 3.365 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอื
ประมาณ 119.29 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. โดย GEP มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน GEP-Myanmer 
เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิใน
การพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ในประเทศเมยีนมาร ์ โดยมขีนาดก าลงัการผลติไฟฟ้า
ตดิตัง้รวม 220 MW และมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW 

 
ต่อมา เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2559 GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase 

Agreement : PPA”) กบั Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ชื่อก่อนหน้าคอื Myanmar Electric 
Power Enterprise) ซึง่เป็นองคก์รทีอ่ยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมยีนมาร์ โดย
สาระส าคญัคอื เพื่อตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหาแหล่งเงนิทุน บรหิารจดัการ บ ารุงรกัษา และโอนกจิการ และ EPGE จะ
รบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 220 MW หรอืคดิเป็นอตัรา
การรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสุดที ่170 MW ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมนิบู รฐัมาเกวย ประเทศเมยีนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่
วนัทีเ่ริม่ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรอื “COD”) ของโครงการเฟส 1 จาก
ทัง้หมด 4 เฟส (ซึง่หากโครงการเฟส 1 เริม่ COD ไดใ้นไตรมาสที ่1 ของปี 2561 สญัญา PPA จะหมดอายุในไตรมาสที ่
1 ของปี 2591) ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงทีท่ี ่0.1275 เหรยีญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญัญาของ PPA 
รวมถงึการต่ออายุ PPA ทีอ่าจจะเกดิขึน้ดว้ย โดยการผลติไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟ้าสงูสดุที่
จะเกดิขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี้ 

เฟส 1 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 40 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 80 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 120 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 170 MW จากก าลงัการผลติตดิตัง้ 220 MW 
โดยภายหลงัจากเริม่ COD ส าหรบัเฟสที ่1 แลว้ส าหรบัเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมกี าหนดระยะเวลาประมาณ 

360 วนั ส าหรบัการเริม่ตน้ COD ในเฟสต่อไป 
ส าหรบัเงื่อนไขการยกเลกิสญัญา คอื หาก GEP-Myanmar ไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้ใด ภายในระยะเวลา 90 

วนั (ยกเวน้กรณีไม่ปฏบิตัิตามสญัญาในเรื่องวนัทีเ่ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย ์ระยะเวลาดงักล่าวจะขยายเป็น 240 วนั) 
EPGE สามารถท าหนงัสอืแจง้ให ้GEP-Myanmar ด าเนินการแกไ้ขได ้หากไม่แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ EPGE มสีทิธบิอกเลกิ
สญัญาได ้ปจัจุบนั GEP-Myanmar ยงัไม่มขีอ้ปฏบิตัผิดิสญัญาใด ๆ และยงัไม่ไดร้บัหนงัสอืแจง้การผดิสญัญาใด ๆ จาก 
EPGE แต่อย่างใด 

 
อย่างไรกต็าม ก่อนเริม่การก่อสรา้งโรงไฟฟ้า GEP และ GEP-Myanmar จะต้องด าเนินการลงนามในสญัญา

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการไดร้บัใบอนุญาตในดา้นต่าง ๆ ใหค้รบถ้วนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยต่อหน่วยงานราชการ หรอื



 

หน้าที ่4 

หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สญัญาเช่าทีด่นิระยะยาวจาก AVA Capital Trading Limited จ านวน 700 เอเคอร ์
และสญัญาเช่าทีด่นิจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์  จ านวน 136 
เอเคอร ์และการไดร้บัใบอนุญาตทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งก่อนการด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตามกฎ 
ระเบยีบ และเงื ่อนไขของประเทศเมยีนมาร ์ อย ่างไรกต็ามขณะนี ้ บรษิทั รบัไดใ้บอนุญาตการลงทุนจาก
คณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC Permit) เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 
โดย GEP-Myanmar คาดว่า จะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิระยะยาว รวมถึงได้รบัการอนุมตัิใบอนุญาต หนังสอื

รบัรองต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ใหไ้ดแ้ลว้เสรจ็ทัง้หมดภายใน
ไตรมาสที ่2 ปี 2560 และจะสามารถเริม่การจ่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชยไ์ดใ้นช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2561 นี้  

 
ทัง้นี้ กรรมการและผูถ้อืหุน้ของ GEP เป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในธุรกจิพลงังานและ

การผลติไฟฟ้า โดยกรรมการและผูถ้อืหุน้ของ GEP มปีระสบการณ์จากการร่วมด าเนินธุรกจิกบับรษิทัชัน้น าในประเทศ
ญีปุ่น่เพื่อพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่น่มาก่อน 

 
โครงสรา้งการด าเนินธรุกิจในปัจจบุนั  
GEP ม ีGEP-Myanmar ในฐานะบรษิัทย่อยในประเทศเมยีนมาร์ 1 แห่ง เพื่อประกอบธุรกจิในการพฒันา

และบรหิาร โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ซึ่ง GEP จะถือหุ้นใน GEP-Myanmar คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วทัง้หมดของ GEP-Myanmar  
 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ GEP ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัหลงัการเขา้ท ารายการ 
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้ 
(รอ้ยละ) 

จ านวนหุ้น(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้ 
(รอ้ยละ) 

1. Noble Planet Pte. Ltd. 
(สญัชาตสิงิคโปร)์ 

103,022 40.00 136,504 53.00 

2. Planet Energy Holdings 
Pte. Ltd. (สญัชาตสิงิคโปร)์ 

123,628 48.00 

3. บริษัท วินเทจ วิศวกรรม 
จ ากัด (มหาชน) (สญัชาติ
ไทย) (“VTE”) 

30,908 12.00 30,908 12.00 

4. บริษัท คิวทีซี  โกลบอล 
เพาเวอร์ จ ากัด (สัญชาติ
ไทย) (“QTCGP”) 

- - 38,634 15.00 

5. ECF-Power - - 51,512 20.00 
รวม 257,558 100.00 257,558 100.00 



 

หน้าที ่5 

รายชื่อกรรมการของ GEP ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัหลงัการเขา้ท ารายการ ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 
1. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์(สญัชาตไิทย)   
2. นายออง ทฮีา (สญัชาตเิมยีนมาร)์   
3. นายเดวลิ วลิเลีย่ม แยง (สญัชาตอิเมรกินั)   
4. นายโสรจั โรจนเบญจกุล (สญัชาตไิทย)   
5. นายฟุง ไซ กง (สญัชาตมิาเลเซยี)   
6. พลต ารวจตรมีงคล หรุ่นเรงิใจ (สญัชาตไิทย)   
7. กรรมการจาก QTCGP -  
8. กรรมการจาก ECF-Power - 1 ท่าน 
9. กรรมการจาก ECF-Power - 1 ท่าน 

หมายเหต ุ: ECF-Power จะมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการเขา้ใหม่จ านวน 2 คนจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้หมด 9 คน ภายหลงั
จากเขา้ท ารายการซื้อขายหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

 
ขอ้มลูทางการเงนิ 
ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัของ GEP ส าหรบังบการเงนิรวม ฉบบัตรวจสอบ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 

2557 2558 และ 2559 สรุปไดด้งันี้ 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
งวด 12 เดือน  

ณ 31 ธนัวาคม 2557 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรพัย ์    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1.09 39.93 19.83 
ลกูหนี้อื่น 0.14 1.97 173.33 
ลกูหนี้ประกนัตามสญัญาการลงทุน - 283.03 - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - 0.04 2.91 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1.24 324.97 196.07 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - - 107.01 
ลกูหนี้ตามขอ้ตกลงสปัทานบรกิาร - - 224.71 
อาคารและอุปกรณ์ 0.05 40.98 6.54 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.006 0.01 0.02 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 0.008 0.46 0.22 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 0.06 41.46 338.50 
สินทรพัยร์วม 1.30 366.42 534.56 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
เจา้หนี้อื่น - 55.45 266.99 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 35.00 



 

หน้าที ่6 

 
งวด 12 เดือน  

ณ 31 ธนัวาคม 2557 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 
งวด 12 เดือน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 
เงนิทดรองจ่ายจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 49.79 - - 
หนี้สนิหมุนเวยีน 49.79 55.45 301.99 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 0.19 
หน้ีสินรวม 49.79 55.45 302.18 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 0.50 25.76 25.76 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั - 364.62 364.62 
ขาดทุนสะสม (48.99) (79.40) (159.82) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ - - 1.83 
ส่วนของผูถื้อหุ้น (48.49) 310.97 232.38 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1.30 366.42 534.56 
งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - - - 
รายไดอ้ื่น - 0.17 224.51 
ค่าใชจ้่าย (48.61) (30.59) 304.88 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (48.61) (30.41) (80.37) 

 หมายเหตุ :  
- งบการเงนิของ GEP ปี 2559 ตรวจสอบโดย บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  
- ปจัจุบนั GEP ยงัไมม่รีายไดเ้ชงิพาณชิย ์เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างรอก่อสรา้งโครงการ ทัง้นี้รายไดอ้ื่นจ านวน 224.51 ลา้น

บาท ที่ปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุนนัน้ เกิดจากการที่ GEP รบัรู้รายได้และต้นทุนในจ านวนที่เท่ากนั ตามสดัส่วน
ความส าเรจ็ของงานก่อสรา้ง ซึง่เป็นไปตามทีก่ าหนดในมาตรฐานบญัช ี

- รอบปีบญัชขีอง GEP-Myanmar สิ้นสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชแีรก ดงันัน้งบการเงนิของ GEP-
Myanmar จงึยงัไมไ่ดจ้ดัท า และยงัไมส่ามารถตรวจสอบได ้ณ ปจัจุบนั 

 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ GEP-Myanmar ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัภายหลงัการเขา้ท ารายการ (ทัง้นี้ ภายหลงัการ

เขา้ท ารายการแลว้ รายชื่อผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะไม่มกีารเปลีย่นแปลง โดย GEP จะด ารงสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ใน 
GEP-Myanmar) ประกอบดว้ย 

 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้  
(รอ้ยละ) 

จ านวนหุ้น
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นเทียบกบัทุน

ช าระแลว้  
(รอ้ยละ) 

1. GEP 3,364,999 100.00 3,364,999 100.00 
2. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์ 1 - 1 - 

รวม 3,365,000 100.00 3,365,000 100.00 
 



 

หน้าที ่7 

รายชื่อกรรมการของ GEP-Myanmar ปจัจุบนั เปรยีบเทยีบกบัภายหลงัการเขา้ท ารายการ (ทัง้นี้ ภายหลงัการ
เขา้ท ารายการแลว้ รายชื่อกรรมการใน GEP-Myanmar จะเหมอืนกบัรายชื่อกรรมการใน GEP) ซึง่ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ก่อนเข้าท ารายการ หลงัเข้าท ารายการ 
1. นายศุภศษิฏ ์โภคนิจารุรศัมิ ์(สญัชาตไิทย)   
2. นายออง ทฮีา (สญัชาตเิมยีนมาร)์   
3. – 9.  เพิม่เตมิกรรมการใหม่จ านวน 7 คน โดย

รายชื่อกรรมการใน GEP-Myanmar จะ
เหมอืนกบัรายชื่อกรรมการใน GEP ซึง่ 
ECF-Power จะมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการ

ใหม่จ านวน 2 คน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิของ GEP-Myanmar 
 
เน่ืองจาก GEP-Myanmar เพิง่จดัตัง้บรษิทัในปี 2559 และปีบญัชแีรกจะสิน้สดุในวนัที ่31 มนีาคม 2560 จงึยงั

ไม่มขีอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานแต่อย่างใด 
 

(3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ 
 
3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

 
ECF-Power ในฐานะบรษิทัย่อย จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP เท่ากบั 51,512 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท

ต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้สามญัทัง้หมดของ GEP หรอื คดิเป็นจ านวนหุน้สามญัของ GEP ภายหลงัจากเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ รวมเป็นราคาเขา้ซื้อหุน้สามญัของ GEP 9 ลา้นเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอื 310.05 ลา้นบาท ตาม
ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. นอกจากนี้ยงัมสี่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เมื่อมกีาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนในอนาคตจนกว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั 
หรอื 696.58 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของ ธปท.โดยภายใต้สญัญาซือ้ขายหุน้นี้ ECF-Power มภีาระ
ผกูพนัต่อผูใ้หก้ารสนบัสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 เมกะวตัต ์ในการใหก้ารสนบัสนุนสว่น
ขาดของเงนิสด (“Cash Deficiency Support หรอื CDS”) ตามสดัสว่นการถอืหุน้แต่ไม่เกนิ 5.54 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั หรอื 190.85 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของ ธปท. คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้หมด 34.76 ลา้นเหรยีญ
ดอลลารส์หรฐั หรอื 1,197.48 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. 

 
นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ส าคญั ตามทีร่ะบุไวใ้นร่างสญัญาการซื้อ

ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัล่าสดุวนัที ่3 เมษายน 2560 ระหว่างบรษิทั และผูข้าย ดงันี้  
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(1) GEP-Myanmar ไดร้บัใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC Permit) และ
ใบอนุญาตอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งจากรฐับาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(รฐับาลเมยีนมาร์ ) (ทัง้นี้ รบัได้
ใบอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีนมาร ์(MIC Permit) เมื่อวนัที ่12 เมษายน 
2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้)  

(2) GEP-Myanmar เขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิจาก AVA Capital Trading Limited (AVA) จ านวนทัง้หมด 700 
เอเคอร ์ส าหรบัการด าเนินโครงการฯ ซึง่ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยทาง AVA ไดร้บัใบอนุญาตการ
ใชพ้ืน้ทีอ่ย่างเป็นทางการจากรฐับาลสหภาพเมยีนมารเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดย GEP-Myanmar ไดร้บั
ใบอนุญาตฉบบัจรงิ เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2560 และในส่วนของการลงนามในสญัญาเช่านัน้ ทาง 
GEP-Myanmar อยู่ระหว่างเตรยีมการเพื่อลงนามในสญัญาเช่าพืน้ทีด่งักล่าวต่อจากทาง AVA  

(3) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และสงัคมของโครงการฯ ซึง่ได้รบัการรบัรองโดยกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม แห่งรฐับาลเมยีนมาร ์

(4) GEP-Myanmar ไดร้บัจดหมายอนุญาต หรอืแก้ไข จาก EPGE ส าหรบัการยนืยนัว่า 1) เงื่อนไขบงัคบั
ก่อนของสญัญา PPA ส าเร็จแล้ว (ยกเว้นเอกสารตามเงื่อนไขบังคับหลังในข้อ 1. และข้อ 2. หรือ
ก าหนดการส าหรบัการเข้าท ารายการส าเร็จดงักล่าวถูกเลื่อนออกไป (หากจ าเป็น) และ 2) ได้บรรลุ
ขอ้ตกลงทางการเงนิ (financial close) แลว้ 

(5) GEP-Myanmar ไดร้บัอนุญาตผ่อนผนั จากผูใ้หกู้ต้ามสญัญาเงนิกูส้ าหรบัโครงการระยะที ่1 ในส่วนของ 
1) การโอนหุน้ GEP Thailand ของผูข้ายใหแ้ก่ ECF-Power 2) การเปลีย่นแปลงผูร้บัซือ้ไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็น EPGE และ 3) การแกไ้ขสญัญา Construction Service Contract ลงวนัที ่3 
พฤศจกิายน 2559 และสญัญา Supply Contract ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2559 

(6) ได้รบัเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้ (Term Sheet) ส าหรบัการด าเนินการก่อนสร้างโครงการระยะที่ 2 
โครงการระยะที ่3 และโครงการระยะที ่4 รวมถงึหนงัสอืน าสง่ทีล่งนามแลว้  

(7) บรษิทัไดร้บัอนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

หากบรษิทั และผูข้ายไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการขา้งตน้ไม่ส าเรจ็ครบถว้น หรอื ECF-
Power ไม่ผ่อนผนัเงื่อนไขทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิดภ้ายในวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2560 ECF-Power มสีทิธบิอกเลกิสญัญา
ซือ้ขายหุน้ได ้ และผูข้ายยนิยอมทีจ่ะคนืเงนิมดัจ าทัง้หมดใหแ้ก ่ ECF-Power เป็นจ านวนเงนิ 50 ลา้นบาท โดยเมื่อ 
GEP-Myanmar ไดร้บัใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้นและไดท้ าสญัญาเช่าที่ดนิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนครบถว้นแลว้ 
GEP-Myanmar จะสามารถเริม่ด าเนินการก่อสรา้งโครงการเฟส 1 ไดท้นัท ี

 
ทัง้นี้ภายหลงัจากเงื่อนไขดงักล่าวครบถว้น หรอื ECF-Power ไดผ้่อนผนัเงื่อนไขทีไ่ม่ส าเรจ็ ผูข้ายจะตอ้ง

ด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัหลงัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงันี้  
 

1) GEP-Myanmar ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งรฐับาลเมยีนมารใ์นการท าธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันา และด าเนินการโครงการฯ 

2) GEP-Myanmar เขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แห่งรฐับาลเมยีน
มารจ์ านวนทัง้หมด 136 เอเคอร ์ส าหรบัการด าเนินการโครงการฯ 
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3) GEP-Myanmar ไดร้บัจดหมายอนุญาต หรอืแกไ้ข จาก EPGE ส าหรบัการขยายก าหนดการเริม่ด าเนินการ
เชงิพาณิชยข์องโครงการระยะที ่1 ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า จากเดมิวนัที ่13 กรกฎาคม 2560 เป็นวนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 หรอืภายหลงัจากวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

4) GEP-Myanmar ไดร้บัจดหมายอนุญาตจากผูใ้หกู้ต้ามสญัญาเงนิกู้ส าหรบั 1) การขยายระยะเวลาการเริม่
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 2) การแก้ไขสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อขยายระยะเวลา
จดัเตรยีมเงื่อนไขบงัคบัก่อน (หากจ าเป็น) 3) การแกไ้ขเพื่อขยายก าหนดเวลาของเหตุการณ์ส าคญัภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และ 4) การขยายระยะเวลาการช าระคนืเงนิกูค้รัง้แรก และการขยายระยะเวลาวงเงนิ
สนิเชื่อ Tranche A (หากเกีย่วขอ้ง) ภายใตส้ญัญาเงนิกูส้ าหรบัโครงการระยะที ่1  

5) GEP-Myanmar เขา้ท าสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยส์ าหรบัโครงการ ทัง้นี้ GEP- 
Myanmar จะว่าจา้ง China Triumph International Engineering Group Co.,Ltd. (“CITEC”) ซึง่เป็น
ผูร้บัเหมาต่อ (EPC Subcontractor) ของโครงการโรงไฟฟ้า เป็นผูใ้หบ้รกิารและซ่อมบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยใ์หก้บัโครงการ ซึง่ CITEC เป็นบรษิทัรบัเหมาชัน้น าสญัชาตจินี และเป็นส่วนหนึ่งของ 
China Building Material Group Corporation รฐัวสิากจิทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัโดยนิตยสารฟอรจ์ูน ใหเ้ป็น
หนึ่งใน 500 บรษิทัชัน้น า นอกจากนี้กลุ่มบรษิทั CITEC ยงัมบีรษิัททีจ่ดทะเบยีนอยู่ทัง้สิน้ 2 บรษิทั ใน
ตลาดหลกัทรพัย ์A-Share (หุน้จนีทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในประเทศจนี ตลาดหลกัทรพัยเ์ซีย่งไฮ ้และเซนิเจิน้) 
และในตลาดหลกัทรพัย ์H-Share (หรอืหุน้จนีทีจ่ดทะเบยีนในฮ่องกง) 

6) GEP-Myanmar เขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บัผูใ้หกู้ส้ าหรบัการด าเนินการก่อสรา้งโครงการระยะที ่2 และโครงการ
ระยะที ่3 และโครงการระยะที ่4 ทัง้น้ีปจัจุบนัทางโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอรบัการสนับสนุนทาง
การเงนิจากสถาบนัการเงนิ  

 
เน่ืองดว้ย GEP-Myanmar ไดว้่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง (EPC Contractors) โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะทดรอง

จ่ายเงนิค่าก่อสรา้งโครงการเฟส 1 ไปก่อน และเมื่อก่อสรา้งโครงการเฟส 1 แลว้เสรจ็ GEP-Myanmar จะตอ้งเบกิเงนิกู้
จากธนาคารตามสญัญาสนิเชื่อเพื่อน ามาช าระเงนิใหแ้ก่ EPC Contractors ในการนี้ GEP-Myanmar จะตอ้งด าเนินการ
เงื่อนไขบงัคบัหลงัการเขา้ท ารายการใหแ้ลว้เสรจ็เพื่อใหส้ามารถเบกิเงนิกูจ้ากธนาคารตามสญัญาสนิเชื่อได ้ 

 
หากเงื่อนไขบงัคบัหลงัดงักล่าวขา้งตน้ไม่ส าเรจ็ครบถว้น หรอืไม่ไดร้บัผ่อนผนัจาก ECF-Power ภายในวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 ECF-Power อาจขายหุน้คนืแก่ผูข้ายภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาซือ้ขายหุน้ 
 
3.2  ประเภทและขนาดของรายการ 
 

ราคาเสนอซือ้หุน้ของ GEP จ านวน 51,512 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

1. ราคาเข้าซื้อหุ้นสามญัของ GEP 9 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรือประมาณ 310.05 ล้านบาท โดยมูลค่า
ดงักล่าวรวมมลูค่าของเงนิมดัจ าแบบเรยีกคนืได ้(Refundable Deposit) จ านวน 3 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั 
ซึง่ไดร้บัอนุมตัิตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2559 ซึง่ปจัจุบนั
บรษิทั ไดช้ าระเงนิมดัจ าดงักล่าวไปแลว้บางสว่นเป็นจ านวน 50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 โดยจะ
ช าระเงนิมดัจ าสว่นทีเ่หลอืพรอ้มกบัการช าระเงนิการซือ้หุน้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายต่อไป  
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2. ส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เมื่อมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในอนาคตจนกว่า
โครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 696.58 
ลา้นบาท  

3. ภายใต้สญัญาซื้อขายหุ้นนี้ ECF-Power มีภาระผูกพนัต่อผู้ให้การสนับสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 220 เมกะวตัต์ ในการให้การสนับสนุนส่วนขาดของเงินสด (“Cash Deficiency 
Support หรือ CDS”) ตามสดัส่วนการถือหุ้นแต่ไม่เกนิ 5.54 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 
190.85 ลา้นบาท  

จากขอ้ 1. – 3. คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้หมด 34.76 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอื 1,197.48 ลา้นบาท ตามประกาศ
อตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. 

ทัง้นี้การค านวณขนาดรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่1 คอื การตกลงเขา้ท ารายการได้มาซึ่ง
ทรพัย์สนิของบริษัทจดทะเบยีน หรือบริษัทย่อย ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปรายการดงักล่าว มมีูลค่าสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 50.80 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั โดยค านวณจากงบ
การเงนิรวมของบรษิทั สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คดิเป็นมลูค่าสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน และ
เมื่อพจิารณานับรวมรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิรายการอื่นที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มกีารตกลงเขา้ท า
รายการในครัง้นี้ จะท าให้ขนาดของรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 57.91 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั เขา้ข่ายเป็น
รายการประเภทที ่1 ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป ถอืเป็นรายการทีม่มีูลค่าเท่ากบัรอ้ยละ 50 
หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการา สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) 20% x 232.18 ลา้นบาท / 651.87ลา้นบาท x 100% รอ้ยละ 7.12 
2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก GEP มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน 
3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน (310.05+696.58+190.85 ลา้นบาท / 2,357.28 ลา้นบาท 

x 100% 
รอ้ยละ 50.80 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยไม่มกีารออก
หลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าสนิทรพัย ์

หมายเหต ุ: บริษทั ใช้งบการเงินรวมของ GEP ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต
ในการค านวณขนาดรายการ 

 
ดงันัน้ บรษิทั จงึมหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท ารายการของบรษิทั ต่อตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สว่นไดเ้สยี ซึง่บรษิทั จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้โดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามทีป่ระกาศเรื่องการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วนั ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว 
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3.3 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 
 
ผูซ้ือ้ บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทั  
ผูข้าย Noble Planet Pte. Ltd. และ Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ในฐานะผูถ้อืหุน้ GEP 
หุน้ทีจ่ะซือ้ขาย หุน้ของ GEP จ านวน 51,512 หุน้ 
เงื่อนไขบังคับ ก่อนที่ส าคัญ
ส าหรับการซื้อขายหุ้นของ 
GEP (Conditions Precedent) 

ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 3.1 บรษิทั และผูข้ายจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนให้
แลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ตาม
เงื่อนไขบงัคบัก่อน 

ECF-Power มสีทิธเิลกิสญัญา และไดร้บัเงนิมดัจ าคนืทัง้หมด 

เงื่อนไขบังคับหลังที่ส าคัญ
ส าหรับการซื้อขายหุ้นของ 
GEP (Conditions 
Subsequent) 

ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 3.1 ผูข้ายตอ้งด าเนินการเงื่อนไขบงัคบัหลงัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ตาม
เงื่อนไขบงัคบัหลงั 

ECF-Power อาจขายหุน้ทีซ่ือ้ คนืใหแ้กผู่ข้ายตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายหุน้  

 
ทัง้นี้ บรษิทั ไดว้่าจา้งบรษิทั แชนดเ์ล่อร ์เอม็เอชเอม็ จ ากดั เป็นทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั เพื่อใหค้ าปรกึษาใน

สว่นทีเ่กีย่วกบัขอ้กฎหมายในการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ อาท ิการด าเนินการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due 
Diligence) ของ GEP และ GEP-Myanmar การพจิารณารายละเอยีดของสญัญาซือ้ขายหุน้ และสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 
และการด าเนินการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3.4  สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาผูถ้อืหุน้  (Shareholders’ Agreement) ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 
 

1. GEP และ GEP-Myanmar มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราส่วนร้อยละ 90 ของก าไรสุทธ ิ(หลงัหกั 
Mandatory Prepayment (MPP) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 50 และงบค่าใชจ้่ายปรบัปรุงประจ าปีแลว้)  

2. หลงัการเขา้ท ารายการ GEP และ GEP Myanmar แต่ละบรษิทัจะมกีรรมการทัง้หมด 9 คน โดย ECF-Power 
จะมสีทิธเิสนอชื่อกรรมการจ านวน 2 คน ซึง่จะด ารงต าแหน่งจนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัทีเ่ริม่
ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องเฟส 1 – 4 ครบถว้น หรอืเมื่อ ECF-Power ไดข้ายหุน้ทัง้หมดใหแ้ก่
บุคคลอื่น (แลว้แต่กรณีใดเกดิขึน้ก่อน) 

3. ในกรณีทีผู่ข้ายต้องการจะขายหุ้นใน GEP ใหแ้ก่นักลงทุนอื่น ECF-Power มสีทิธบิงัคบัใหผู้ข้ายน าหุน้ของ 
ECF-Power ไปขายแก่นกัลงทุนดงักล่าวในขอ้ตกลงเดยีวกนัพรอ้มกนัดว้ย (Tag Along Right) 

4. หากผูถ้อืหุน้รายใดใน GEP ตอ้งการขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ต้องใหส้ทิธใินการซือ้หุน้กบัผูถ้อืหุน้รายอื่น
ทุกรายก่อน (Right of First Refusal) ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายสามารถโอนหุน้ใหแ้ก่บรษิทัในเครอืไดโ้ดยไม่
ตอ้งขอความยนิยอมจากผูถ้อืหุน้รายอื่น 

5. จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัที่เริม่ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ของเฟส 1 – 4 
ครบถว้น บรษิทั ตอ้งคงอ านาจควบคุมในบรษิทั โดย 1) สดัสว่นการถอืหุน้ของนายชาล ีสุขสวสัดิ ์นายอารกัษ์ 
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สขุสวสัดิ ์และนางสาวทพิวรรณ สุขสวสัดิ ์รวมกนัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 และคงสดัส่วนการเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่สุด 
(Single Largest Shareholder) และ 2) บรษิทั ต้องมอี านาจควบคุมใน ECF-Power ไม่ว่าทางตรง หรอื
ทางออ้ม  

6. ECF-Power มสีทิธคิดัคา้น (Veto) ส าหรบัเรื่องทีส่งวนไว ้(Reserved Matters) ดงัต่อไปนี้ 
 

ระดบัของเรือ่ง
ท่ีสงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธิคดัค้าน 

ตวัอยา่งเรือ่งท่ีเป็นเรือ่งท่ีสงวนไว้ 

เรื่องทีส่งวนไว้
ระดบักรรมการ 

กรรมการของผูถ้อืหุน้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมสีทิธิ

คดัคา้น 

 การเพิม่ทุนหรอืลดทุนของ GEP และ/หรอื GEP-Myanmar 
นอกเหนือจากที่ระบุ ในประมาณการต้นทุนการด าเนิน
โครงการ 

 การเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และการจ่ายเงนิ
ปนัผลของ GEP นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธหิลงัหกังบค่าใช้จ่ายและเงิน
ส ารองแลว้ 

 การเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และการจ่ายเงนิ
ปนัผลของ GEP-Myanmar นอกเหนือจากกรณีการจ่ายเงนิ
ปนัผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลังหักงบ
ค่าใชจ้่าย เงนิส ารอง และ Mandatory Prepayment แลว้ 

 การไปลงทุนโดย GEP หรอื GEP-Myanmar ในกจิการหรอื
โครงการอื่น 

 การขาย จ าหน่าย หรอืโอนหุน้ของ GEP-Myanmar 
 การควบบรษิทัที ่GEP หรอื GEP-Myanmar เป็นคู่สญัญา 
 การเลิกบริษัทหรือการช าระบัญชีของ GEP หรือ GEP-

Myanmar 
 การสรา้งภาระหนี้ของ GEP หรอื GEP-Myanmar เกนิกว่าทุน

จดทะเบยีนของ GEP นอกเหนือจากที่ระบุในประมาณการ
ต้นทุนการด าเนินโครงการ หรอืการกู้เงนิใหม่ (refinancing) 
ซึง่หนี้ภายใตป้ระมาณการตน้ทุนการด าเนินโครงการ  

 ผูถ้อืหุน้กลุ่ม VTE หรอื 
กรรมการของผูถ้อืหุน้
สองกลุ่มมสีทิธคิดัคา้น 
(คอื กรรมการจาก 
ECF-Power หรอื

กรรมการจาก QTCGP 
หรอืกรรมการจากกลุ่ม
อื่นทีอ่าจมเีพิม่ขึน้ใน
อนาคต และไมไ่ดม้ี

 การอนุมัติงบประมาณประจ าปีของ GEP หรือ GEP-
Myanmar  

 การเขา้ท าธุรกรรมโดย GEP หรอื GEP-Myanmar ทีม่มีูลค่า
เกินกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่ก าหนดไว้ใน
งบประมาณประจ าปีหรอืแผนการลงทุนทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดย
คณะกรรมการ 

 การสร้างภาระหนี้มูลค่าเกนิกว่า 100 ลา้นบาท ยกเวน้กรณี
การขอสนิเชื่อทีเ่กีย่วกบัโครงการ 

 การก่อหลกัประกันเหนือทรัพย์สินของ GEP หรือ GEP-
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ระดบัของเรือ่ง
ท่ีสงวนไว ้

คะแนนเสียงในการ
ใช้สิทธิคดัค้าน 

ตวัอยา่งเรือ่งท่ีเป็นเรือ่งท่ีสงวนไว้ 

ความสมัพนัธก์บัผูข้าย 
หรอื VTE รวมกนัสอง 

กลุ่ม) 

Myanmar นอกเหนือจากที่ก าหนดในสญัญาสนิเชื่อ สญัญา
จา้งเหมาก่อสรา้ง หรอืสญัญาสนิเชื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

 การท าธุรกรรมกบับรษิทัที่เกีย่วโยงกนักบั GEP หรอื GEP-
Myanmar ยกเวน้กรณีการแกไ้ขทีไ่ม่เป็นสาระส าคญัในสญัญา
ใด ๆ ทีม่อียู่แลว้ในปจัจุบนั 

 การปลดหนี้โดย GEP หรอื GEP-Myanmar นอกเหนือจาก
เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการ 

 การประนีประนอมหรือยอมความโดย GEP หรือ GEP-
Myanmar ในอนุญาโตตุลาการหรือคดีความใด ๆ ที่มีมูลค่า
เกินกว่า 50 ล้านบาท นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานราชการ 

เรื่ องที่สงวนไว้
ระดบัผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้กลุ่ม VTE หรอื
ผูถ้อืหุน้รวมกนัสอง

กลุ่มมสีทิธคิดัคา้น (คอื 
กรรมการจาก ECF-
Power หรอืกรรมการ
จาก QTCGP หรอื

กรรมการจากกลุ่มอื่นที่
อาจมเีพิม่ขึน้ในอนาคต 

และไม่ไดม้ี
ความสมัพนัธก์บัผูข้าย 
หรอื VTE รวมกนัสอง 

กลุ่ม) 

 การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิัท และ/หรอื หนังสอืบรคิณห์
สนธ ิ

 การช าระบญัชหีรอืการเลกิบรษิทัของ GEP 
 การเพิม่ทุนหรอืลดทุนของ GEP 
 การควบบรษิทักบับรษิทัอื่น 
 การออกหุ้นใหม่ให้เสมอืนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแลว้ หรอืได้ใช้

แต่บางสว่นแลว้ดว้ยอย่างอื่นนอกจากใชเ้ป็นตวัเงนิ 
 การแปรสภาพ GEP เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 
 การเขา้ท าสญัญาเกนิกว่าทุนจดทะเบยีนของ GEP 
 การสรา้งภาระหนี้เกนิกว่าทุนจดทะเบยีนของ GEP 

 
7. ขอ้ก าหนดหา้ม ECF-Power ท าการแขง่ขนัในประเทศเมยีนมาร ์(Non-competition in Myanmar) 

 
ธรุกิจท่ีท าการแข่งขนั ข้อจ ากดั 

ธุรกจิอื่นทีไ่ม่ใชธุ่รกจิพลงังาน ไม่มขีอ้จ ากดั 
ธุรกจิพลงังานทีไ่ม่ใช่พลงังานไฟฟ้า

แสงอาทติย ์
ถ้าจะลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วขึน้ไป 
ตอ้งใหส้ทิธผิูข้ายและ VTE เขา้ร่วมลงทุนดว้ยไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 
ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์ ถ้าจะลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ หรอื
เป็นผูถ้อืทีม่สีดัส่วนการลงทุนรายใหญ่รายเดยีว (Single Largest 
Investor) ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูข้ายก่อน  
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(4) รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 
 หุน้สามญัของ GEP จ านวน 51,512 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GEP รวม

เป็นราคาเข้าซื้อหุ้นสามญัของ GEP 9 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 310.05 ล้านบาท ตาม
ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท.  

 หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะจองซือ้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ จนกว่าโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ครบ 4 เฟส จะคดิเป็น
เงินจ านวนทัง้สิ้น 20.22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 696.58 ล้านบาท ตามประกาศอัตรา
แลกเปลีย่นของ ธปท. 

 
นอกจากนี้ บรษิทั ยงัมภีาระผกูพนัต่อผูใ้หก้ารสนับสนุนสนิเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 เม

กะวตัต์ ในการใหก้ารสนับสนุนส่วนขาดของเงนิสด (CDS) ตามสดัส่วนการถอืหุน้แต่ไม่เกนิ 5.54 ลา้นเหรยีญดอลลาร์
สหรฐั หรอื 190.85 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขาย
หุน้ 
 
(5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน มูลค่าสินทรพัยท่ี์ซ้ือ เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน และเง่ือนไข

การช าระราคา 
 
การจ่ายช าระมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนจะเกดิขึน้เมื่อด าเนินการตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) 

ของร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement) ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 ครบถ้วนหรอืตามทีจ่ะตกลงกนั
ระหว่างบรษิทั และผูข้ายต่อไป  

ทัง้นี้เงนิลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์สามารถสรุปค่าใชจ้่ายในการลงทุน ไดด้งันี้ 
 

รายการสินทรพัยท่ี์ลงทุน 

มลูค่าต้นทุน 
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรฐั) 

เฟส 1 
50 เมกะวตัต์ 

เฟส 2 
50 เมกะวตัต์ 

เฟส 3 
50 เมกะวตัต์ 

เฟส 4 
70 เมกะวตัต์ 

รวมส่ีเฟส 
220 เมกะวตัต์ 

คิดเป็นร้อยละของ
เงินลงทุนรวม 

1. สญัญาในรปูแบบ EPC+F 67.75 65.33 62.35 87.29 282.72 96.62 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่

ใน 1. 
5.02 1.56 1.53 1.78 9.90 3.38 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ทัง้ส้ิน 

72.77 66.89 63.88 89.07 292.62 100.00 

ท่ีมา : GEP 
หมายเหต ุ:  
ขอ้ 1. สญัญารูปแบบ EPC+F ในที่น้ีหมายถึง สญัญาให้บริการรบัเหมาก่อสร้างภายใต้รูปแบบการรบัเหมาก่อสร้างที่

ประกอบดว้ย งานโยธา งานระบบ งานตดิตัง้เครื่องจกัรและทดสอบ การจดัซื้ออุปกรณ์และเครื่องมอืทัง้หมดที่ใช้ภายใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด 220 เมกะวตัต ์รวมถงึการเป็นผูจ้ดัหาเงนิทุนทีใ่ช้ในระหวา่งการก่อสรา้ 

ขอ้ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ใน 1. ประกอบดว้ย ค่าเช่าที่ดิน ค่าที่ปรกึษา ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 
โดยยงัไมร่วมคา่เผื่อเงนิสดสนบัสนุนโครงการตามเงื่อนไของธนาคาร (CDS) 
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มลูค่าของสิง่ตอบแทน สว่นที ่1 
ภายหลงัจากที่บรษิทั ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่มกี าหนดประชุมในวนัที่ 31 

พฤษภาคม 2560 ใหเ้ขา้ท ารายการ รวมทัง้สาระส าคญัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่
บรษิทั และผูข้าย ไดต้กลงกนัเกดิขึน้ส าเรจ็ครบถว้นแลว้ บรษิทั จะซือ้หุน้เดมิของ GEP จากผูถ้อืหุน้ของ GEP จ านวน 
51,510 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ของ GEP รวมเป็นราคาซือ้หุน้ของ GEP จ านวน 9 
ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 310.05 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. หรอืเทยีบเท่ากบั
มูลค่าหุน้ละ 174.72 เหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 6,018.99 บาท โดยบรษิทัจะจ่ายเป็นเงนิสดเพื่อช าระใหก้บั
ผูข้าย ภายใน 10 วนั นบัแต่วนัทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนแลว้เสรจ็สมบูรณ์ หรอื ECF-Power ผ่อนผนัเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีไ่ม่
สามารถแลว้เสรจ็ภายใน 31 พฤษภาคม 2560 

 
มลูค่าของสิง่ตอบแทน สว่นที ่2 
นอกจากนี้บรษิทั จะมหีน้าทีใ่ส่เงนิเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 20 ในแต่ละเฟส ตามรายละเอยีดของ 

ค่าใชจ้่ายในการลงทุนตามตารางขา้งตน้ดว้ย ซึง่คาดว่าจะมรีะยะเวลาห่างกนัในแต่ละเฟสไม่เกนิ 1 ปี โดยมรีายละเอยีด
มลูค่าการใสเ่งนิลงทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั ทีร่อ้ยละ 20 ในแต่ละเฟส บนเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิจะใหก้าร
สนบัสนุนเงนิกูย้มืแก่โครงการทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 65 ของมลูค่าโครงการ ดงันี้ 

 

รายการ 
มลูค่าเงนิลงทุน 

(หน่วย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
มลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะตอ้งเพิม่ทุนรวมสีเ่ฟส 20.22 

 
มูลค่าของสิง่ตอบแทน ส่วนที ่2 จ านวน 20.22 ลา้นเหรยีญดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 696.58 ลา้นบาท ตาม

ประกาศอตัราแลกเปลีย่นของ ธปท. บรษิทั จะช าระหุน้เพิม่ทุนเป็นเงนิสด 
 
มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนของการไดม้าซึง่หุน้ของ GEP ดงักล่าว โดยรวมส่วนที ่1 และ ส่วนที ่2 คอื การช าระ

ดว้ยเงนิสดทัง้สิน้ประมาณ 1,006.63 ลา้นบาท ซึง่บรษิทั จะช าระโดยใชเ้งนิที่บรษิทั ไดร้บัจากการออกหุน้สามญัทีอ่อก
ใหม่ของบรษิทั โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) และ/หรอืใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึง่ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่28 เมษายน 2560 บรษิทั จะมี
การขอพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 227,530,420 หุน้ มูล
ค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท และการขอพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) เพื่อเตรยีมไวร้องรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) และ/หรอืใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) บรษิทั มกี าหนดจะจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่ออนุมตักิารจดัสรร
และเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ภายในเดอืนพฤษภาคม 2560 รวมถึง
แนวทางการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท ซึง่จะไดม้กีารเสนอเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่28 เมษายน 2560 นี้  ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ต้องไม่เกนิกว่ารอ้ย
ละ 30 ของทุนช าระแลว้ หรอืไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ 

 
ทัง้นี้ การเสนอขายหุ ้นของบรษิัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะไม่เป็นการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ใน

ราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขาย
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หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยการก าหนดราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นใน
ตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุ ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ วนั
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกนิกว่าสามวนัท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน  

 
ส าหรบัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดมูลค่ารวมสิง่ตอบแทนส่วนที ่1 หรอืประมาณ 310.05 ลา้นบาท เป็นมูลค่าทีไ่ดจ้ากการ

เจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และผู้ขาย โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปจัจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Model) ซึง่จดัท าโดยหน่วยงานภายในของบรษิทั โดยมสีมมตฐิานทีส่ าคญัดงันี้  

 อตัราค่าไฟฟ้าเท่ากบั 0.1275 เหรยีญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า 
 ปรมิาณไฟฟ้าเฉลีย่ทีจ่ าหน่ายส าหรบัโครงการระยะที ่1 – 4 ภายหลงัจาก COD แลว้ ประมาณ 309.29 

ลา้นหน่วยไฟฟ้าต่อปี 
 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประมาณ 1.86 เท่า 
 อตัราดอกเบีย้ : ประมาณรอ้ยละ 6 ต่อปี  
 ระยะเวลาเงนิกูย้มื 12 ปี 
 รายไดเ้ฉลีย่ของโครงการ เมื่อด าเนินการ COD ครบทัง้ 4 เฟสแลว้ ประมาณ 1,280 ลา้นบาทต่อปี 
 ก าไรสทุธเิฉลีย่ของโครงการ เมื่อด าเนินการ COD ครบทัง้ 4 เฟสแลว้ ประมาณ 400 ลา้นบาทต่อปี 
 สดัสว่นการถอืหุน้ในโครงการของ ECF-Power รอ้ยละ 20 
 อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity IRR) ประมาณรอ้ยละ 7.5 

 
(6) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์และรายละเอียดในการออกหลกัทรพัย ์

1. โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 257,530,420 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเตรยีมไวร้องรบั
การเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และ/หรอืให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอในขอ้ 5 ทัง้นี้จ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ต้องไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 
ของทุนช าระแลว้ หรอืไม่เกนิ 170,647,815 หุน้ 

2. โดยการออกหุน้กู ้ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอในขอ้ 5 
3. วงเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
 
ทัง้นี้ การขอพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการ

พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ไดผ้่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ไดจ้ดัขึน้
เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 ทีผ่่านมาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

โดยการก่อสรา้งโครงการทัง้ 4 เฟส จะทยอยท าการสรา้งทลีะระยะ ดงันัน้ บรษิทั จงึไม่จ าเป็นตอ้งระดมทุนส าหรบั
การก่อสรา้งเฟส 2 เฟส 3 และเฟส 4 ทัง้หมดในทนัท ีและสามารถทยอยระดมทุนเพื่อการดงักล่าวได ้ 

 
(7) เง่ือนไขในการท ารายการ 

การซือ้หุน้สามญัของ GEP อยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีส่ าคญั ดงันี้ 
ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/ 2560 ของบรษิทั ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตักิารเขา้

ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว และรายการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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เรือ่งท่ีเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั เง่ือนไขการอนุมติั 

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัย่อยของบรษิทัเขา้ซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั 

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ไม่นบัรวมผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  

 
นอกจากนี้การเขา้ท ารายการซือ้หุน้ของ GEP อยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญั ตามรายละเอยีดทีป่รากฏตาม

ขอ้ 3.1 และ ขอ้ 3.3 ขา้งตน้ 
 

(8) ประโยชน์ท่ีบริษทั คาดว่าจะได้รบัจากการท ารายการ 
1) บรษิทั จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นต่างประเทศ 

ซึง่จะเป็นการสรา้งรายไดแ้บบต่อเนื่อง (Recurring income) เป็นระยะเวลา 30 ปี 
2) การลงทุนใน GEP ท าใหบ้รษิทั ไดร้บัประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า และจะท าใหม้ี

โอกาสขยายการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะโครงการ
โรงไฟฟ้าในประเทศเมยีนมาร ์

3) เพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั โดยการลงทุนในธุรกจิทีค่าดว่าจะมอีตัราการเตบิโตของรายไดแ้ละก าไรทีม่ ัน่คง 
4) กระจายความเสีย่งจากการพึง่พงิแหล่งรายไดห้ลกัจากธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์
 

(9) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2560 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท า

รายการดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท ารายการซือ้หุน้ของ GEP ในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
ดงันี้ 

1) การลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวามผนัผวนต ่า จะช่วยเพิม่เสถยีรภาพใหก้บัรายไดแ้ละก าไร
ของบรษิัท อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่และสร้างผลตอบแทนให้แก่บรษิัท ในระยะยาว ซึ่งจะสามารถ
น ามาเป็นผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้ 

2) การเขา้ลงทุนถอืเป็นโอกาสส าคญัทีจ่ะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายฐานธุรกจิไปสู่ธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน ซึง่
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของบรษิทัในการกระจายความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิหลกั  

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้เหน็ว่า การลงทุนครัง้นี้เป็นการลงทุนทีส่มเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการ
ลงทุนทีเ่ปิดโอกาสใหบ้รษิทั สามารถเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง และมัน่คง และการลงทุนดงักล่าวยงัเป็นการลงทุนในธุรกจิ
ด้านพลงังานซึ่งเป็นธุรกิจที่มคีวามผนัผวนต ่า ซึ่งจะช่วยเพิม่เสถียรภาพให้กบัรายได้และก าไรของบรษิัท และสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างผลตอบแทนให้แก่บรษิัท ในระยะยาว อีกทัง้ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการ
ประเมนิดว้ยวธิกีารคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) บนสมมตฐิานทีจ่ดัท าขึน้ บรษิทั ไดร้บัผลตอบแทน
จากการลงทุนทีเ่หมาะสม 

อย่างไรกต็ามการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW ในประเทศเมยีนมารด์งักล่าว อาจมี
ความเสีย่งในเรื่องของการด าเนินงานต่างๆ อาทิ การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment 
Commission (MIC Permit) อย่างเป็นทางการ ทัง้นี้ รบัไดใ้บอนุญาตการลงทุนจากคณะกรรมาธกิารลงทุนแห่งเมยีน
มาร ์(MIC Permit) เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งถือเป็นใบอนุญาตทีส่ าคญั และจะเป็น
ใบอนุญาตทีจ่ะสง่ผลถงึการไดร้บัใบอนุญาตอื่น ๆ ทีจ่ะตามมา อาท ิใบอนุญาตประกอบกจิการ ฉบบัเป็นทางการ (DICA 
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Permit) ฯลฯ รวมถงึการบรรลุเงื่อนไขบงัคบัก่อน เงื่อนไขบงัคบัหลงั ตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมถงึเงื่อนไข
บงัคบัก่อนของโครงการ อาท ิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาเงนิกูย้มื เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิคนืหรอืไดร้บัช าระเงนิคนืจากผูข้ายล่าชา้ หากเกดิกรณีไม่บรรลุ
เงื่อนไขบงัคบัก่อน หรอืเงื่อนไขบงัคบัหลงั เนื่องจากผูข้ายเสนอการค ้าประกนัในนามบุคคล (Personal Guarantee) 
เท่านัน้ โดยไม่ไดน้ าหลกัทรพัยใ์ด ๆ มาค ้าประกนัเพิม่เตมิ อย่างไรกต็ามในประเดน็นี้ คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็
ว่า ผูข้ายโดยผูถ้อืหุน้ขัน้สงูสุด (Ultimate Shareholder) คอื นายออง ท ีฮา และ นายศุภศษิฎ์ โภคนิจารุรศัมิ ์เป็นนัก
ธุรกจิและเป็นผูบ้รหิารทีด่ าเนินธุรกจิในหลายดา้นมชีื่อเสยีง และเป็นทีรู่จ้กั ประกอบกบัเป็นผูถ้อืหุน้ใน VTE ผ่านทาง 
Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ล าดบัที ่1 ของ VTE ดงันัน้ ผูข้ายจงึไม่น่าจะปฏบิตัผิดิตามเงื่อนไข
ของสญัญา 

ส าหรบัเงื่อนไขการหา้มแข่งขนัในธุรกจิพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศเมียนมาร ์ส าหรบัระยะเวลาการจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) ครบทัง้ 4 เฟส + หลงัจากน้ี 1 ปี (ประมาณ 5 ปี) ทางบรษิทัมขีอ้หา้มลงทุนดงันี้ 

- หากลงทุนในสดัส่วนไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่าเงนิลงทุนทัง้หมด และต้องไม่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ราย
เดยีว (Single largest investor) กรณีนี้บรษิทัต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูข้าย และ VTE ก่อนการ
เขา้ลงทุน หรอื 

- หากลงทุนในสดัส่วนเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่าเงนิลงทุนทัง้หมด และ/หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่รายเดยีว 
(Single largest investor) บรษิทัจะตอ้งไดร้บัการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูข้ายและ VTE 

ทางคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเหน็ว่า ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่มคีวามเขม้งวดถึงระดบัหา้มการลงทุนโดยสิน้เชงิ 
ทัง้นี้ หากในอนาคตทางบรษิทัต้องการจะเขา้ลงทุนคาดว่า จะสามารถเจรจาหาขอ้ตกลงกบัผูข้ายได ้แต่อย่างไรกต็าม 
ในช่วงเริม่ตน้การลงทุนในประเทศเมยีนมารบ์รษิทัมคีวามจ าเป็นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์ดา้นการลงทุนจากผูข้าย ซึง่
น่าจะเป็นปจัจยัทีจ่ะช่วยใหก้ารลงทุนเป็นไปดว้ยความส าเรจ็  

ทัง้นี้ ก่อนการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์220 MW คณะกรรมการ
บรษิทั ไดก้ าหนดให้บรษิทั ว่าจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นต่าง ๆ เพื่อเขา้ตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไข
ต่าง ๆ โดยละเอยีดเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า ไม่มคีวามเสีย่งอย่างมนีัยส าคญัทีจ่ะท าใหโ้ครงการไม่ประสบความส าเรจ็ 
โดยผลการตรวจสอบสถานะของกจิการไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ซึง่ในประเดน็ทีย่งัไม่มคีวามชดัเจนหรอืยงัไม่ไดข้อ้สรุปกไ็ด้
ด าเนินการก าหนดใหเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อน และเงื่อนไขบงัคบัหลงั ตามรายละเอยีดในขอ้ 3.1 และขอ้ 3.3 ขา้งตน้ 

ดงันัน้ ในการขออนุมตัิรายการจากทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบรษิัท ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 31
พฤษภาคม 2560 นี้ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ท าการพจิารณาประโยชน์และความเสีย่งในการท ารายการ ควบคู่กบัความเหน็ของ
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

 
(10) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัตามข้อ (9) เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 
ไม่มคีณะกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการบรษิทั ทีม่คีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

ขา้งต้น โดยในการประชุมครัง้นี้มคีณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน 
 

2. ความรบัผดิชอบของกรรมการทีม่ต่ีอสารสนเทศ 
 
คณะกรรมการบรษิทั ขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันี้ถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้

บุคคลอื่นส าคญัผดิหรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรแจง้ในสาระส าคญั 
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3. คุณสมบตัขิองทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ 

 
3.1 การถอืหุน้และความสมัพนัธข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระกบับรษิัท 

-ไม่ม-ี 
3.2 ค ายนิยอมของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหเ้ผยแพร่ความเหน็ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่
ความเหน็ 

3.3 วนัทีใ่หค้วามเหน็ 
18 เมษายน 2560 

 
4. สารสนเทศขอ้มลูบรษิทัและขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
(1.) ขอ้มลูบรษิทัโดยสรุป 

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
บรษิทัจดทะเบยีนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่12 ตุลาคม 2542 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 6,000,000 บาท (หกลา้น

บาทถว้น) โดยในช่วงแรกมวีตัถุประสงคก์่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้าตเิคลิบอรด์
แบบประกอบดว้ยตนเอง ภายใต้การบรหิารงาน โดยกลุ่มนักธุรกจิคนไทยน าโดยนายวลัลภ สุขสวสัดิ ์ในฐานะผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ในปจัจุบนั และครอบครวัสขุสวสัดิซ์ึง่เป็นผูก่้อตัง้และบุกเบกิธุรกจิการผลติและจดัจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรม์าตัง้แต่
ปี 2535  

ต่อมาในปี 2553 ผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัอสีตโ์คสทไ์ดว้างแผนส าหรบัการเตรยีมตวัเพื่อเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ทางบรษิทั จงึไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิและการเงนิภายในกลุ่ม
บรษิทัอสีต์โคสทใ์หม่ ซึง่ขณะนัน้มบีรษิทัในกลุ่ม รวมถงึบรษิัท อสีต์โคสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 5 
บรษิทั ให้มาอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยวธิกีารเขา้ซือ้ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการด าเนินธุรกจิของแต่ละบรษิัทมาไว้ที ่บรษิัท 
อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั เพยีงแห่งเดยีว ซึง่ต่อมาเมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2555 บรษิทัไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพื่อ
แปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
(ECF) และไดเ้ริม่เปิดการซือ้ขายหุน้ และเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที ่26 
มนีาคม 2556  

ปจัจุบนั บรษิทั มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้จ านวน 142,206,512.50 บาท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิสองลา้นสองแสน
หกพนัหา้ร้อยสบิสองบาทหา้สบิสตางค์) จากทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 195,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้สบิห้าลา้นบาท
ถว้น) โดยในสว่นของทุนจดทะเบยีนทีร่อเรยีกช าระสว่นทีเ่หลอืเป็นการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (ECF-W1)  

 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
 กลุ่มธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์ 
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บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) ด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร์
จากไม้ปาร์ติเคลิบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผวิ ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต
เฟอรน์ิเจอร ์การจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพาราทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติ และเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้รงิทีส่ ัง่ซือ้จากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ และใหบ้รกิารตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พวีซี)ี เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์ม้ปารต์เิคลิบอรด์ 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั ววี ี– เดคคอร ์จ ากดั (V V Décor) เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้
ในสดัส่วนร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ช าระเต็มมูลค่า ก่อตัง้ขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกจิดา้นการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผูจ้ าหน่ายกระดาษปิดผวิใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษิทั 

ผลิตภัณฑ์ของบรษิัท และบริษัทย่อย สามารถแบ่งกลุ่มสนิค้าหลกัได้ 5 ประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งกบัเฟอรน์ิเจอรค์อื 

1. เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา 
2. เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 
3. เฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายย่อย 
4. กระดาษปิดผวิ  
5. ไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ 

 
 ธุรกจิทีด่ าเนินงานโดย บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 75 

บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั ปจัจบุนัมทีุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท ด าเนินธุรกจิรา้นคา้ปลกี Can 
Do ซึง่เป็นรปูแบบรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้ในราคาเดยีว 60 บาท เชน่เดยีวกบัรา้น 100 เยน ทีม่ตีน้ก าเนิดจากประเทศญีปุ่น่ 
โดยบรษิทัไดต้ดิต่อเพื่อขอซือ้แฟรนไชสจ์าก Can Do Co.,Ltd. ประเทศญีปุ่น่ ปจัจุบนัมสีาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิารรวมทัง้สิน้ 
6 สาขา 

 
 ธรุกจิพลงังานทดแทน  

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั อซีเีอฟ เพาเวอร ์จ ากดั (“ECF-Power”) โดยมบีรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิ
เทค จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99  มนีโยบายการด าเนินธุรกจิเพื่อเขา้ลงทุนและด าเนินธุรกจิ
ดา้นพลงังานทุกประเภท อาท ิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และอื่น ๆ ซึง่บรษิัท อซีเีอฟ 
พาวเวอร ์จ ากดั ไดถู้กจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยเมื่อวนัที ่16 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา  

การเขา้ลงทุนในธุรกจิดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ปจัจุบนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 
เมื่อวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมาไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลของ บรษิทั 
ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (“โครงการ” หรอื “PWGE”) ซึง่ตัง้อยู่เลขที ่149 หมู่ที ่3 ต าบลยูคละ อ าเภอแวง้ 
จงัหวดันราธวิาส ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์โดยให ้บรษิทั เซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั (“SAFE”) ซึง่
เป็นบรษิัทร่วมของบรษิัทเป็นผู้เขา้ลงทุนโดยเขา้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PWGE ร้อยละ 99.99 ทัง้นี้คาดว่าจะ
สามารถด าเนินการซื้อขายไดเ้สรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยภายในไตรมาสที ่2 ปี 2560 นี้ โดยภายหลงัการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว ECF-Power จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน SAFE รอ้ยละ 33.37 นอกจากนี้บรษิทัยงัอยู่ระหว่างการศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนอกีหลายโครงการ ซึง่ขณะนี้ยงัไม่ไดข้อ้สรุป  

ส าหรบัการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์นอกจากการเขา้ลงทุนซือ้หุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 20 ของบรษิทั พลงังานเพื่อโลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ ากดั แลว้ ขณะนี้บรษิัทยงัไม่ไดอ้ยู่ระหว่างการศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนโครงการใด ๆ เพิม่เตมิ   
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั 
 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งกลุม่บริษทั 
บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*หมายเหตุ :  
- ปจัจุบนั บรษิทั อซีเีอฟ ทอรน์าโด เอน็เนอรจ์ ี จเีค ไดเ้สรจ็สิน้ข ัน้ตอนการจดทะเบยีนเลกิบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่

วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา 
- ภายหลงัการเขา้ซื้อหุน้ของ PWGE ส าเรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ECF-Power จะเป็นผูเ้ขา้ถอืหุน้ใน SAFE ลดลงจากสดัส่วนรอ้ยละ 

49.98 เป็น 33.37 
 

 
(2.) รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่29 มนีาคม 2560 ซึง่เป็นวนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีนล่าสดุ  

 

ช่ือ – สกลุ 

ข้อมูลการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
รอ้ยละ 

ของทุนช าระแล้ว 

1. กลุ่มครอบครวัสุขสวสัด์ิ 353,979,000 62.23% 

1.1 นายวลัลภ  สขุสวสัดิ ์ 80,032,000 14.07% 

1.2 นางวราภรณ์  สขุสวสัดิ ์ 13,991,600 2.46% 

1.3 นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 79,990,800 14.06% 

1.4 นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ 79,990,800 14.06% 

1.5 นางสาวทพิวรรณ  สขุสวสัดิ ์ 79,990,800 14.06% 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 

75% 

บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส ์จ ากดั 
ประกอบธรุกิจด้านร้านค้าปลีก และ
ธรุกิจอ่ืนๆ ยกเว้นด้านพลงังาน  

 

บริษทั อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทุนในธรุกิจด้าน

พลงังานทุกประเภท  

บริษทั วีวี เดคคอร ์จ ากดั 
ประกอบธรุกิจจดัจ าหน่าย

กระดาษปิดผิว 

99.99% 99.95% 

บริษทั อีซีเอฟ ทอรน์าโด เอน็เนอรจี์ จีเค*1 
ประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

51% 

บริษทั เซฟ เอน็เนอรจี์ โฮลด้ิงส ์จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

49.98% 
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ช่ือ – สกลุ 

ข้อมูลการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
รอ้ยละ 

ของทุนช าระแล้ว 

1.6 นายธ ารงค ์ สขุสวสัดิ ์ 19,980,200 3.51% 

1.7 นางสภุคั  สขุสวสัดิ ์ 400 0.00% 

1.8 นายสทิธโิชค  ชนินุรตัน์ 400 0.00% 

1.9 ด.ช.วรรธนะ  สขุสวสัดิ ์ 400 0.00% 

1.10 ด.ญ.วรศิรา  สขุสวสัดิ ์ 400 0.00% 

1.11 ด.ญ.สพุชิญา  สขุสวสัดิ ์ 400 0.00% 

1.12 ด.ช.พรีวฒุ ิ สขุสวสัดิ ์ 400 0.00% 

1.13 ด.ช.นพรุจ  สขุสวสัดิ ์ 400 0.00% 

2. กลุ่มครอบครวัปัทมสตัยาสนธิ 14,195,300 2.50% 

2.1 นางสาวพชิพมิพ ์ปทัมสตัยาสนธ ิ 7,614,000 1.34% 

2.2 นายขนัทอง  อุดมมหนัตสิขุ 2,700,000 0.47% 

2.3 นางสาวกฤษชนก ปทัมสตัยาสนธ ิ 1,640,000 0.29% 

2.4 นายพศิษิฐ ์ปทัมสตัยาสนธ ิ 1,500,000 0.26% 

2.5 นายเอกลกัษณ์ ปทัมสตัยาสนธ ิ 741,300 0.13% 

3. กลุ่มครอบครวัวิริยาทรพนัธุ ์ 8,937,200 1.57% 

3.1 นางวาสนา วริยิาทรพนัธุ ์ 7,260,700 1.28% 

3.2 นายวทิยา วริยิาทรพนัธุ ์ 1,676,500 0.29% 

4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร ์จ ากดั 7,051,800 1.24% 

5. กลุ่มครอบครวัฉันทเ์รอืงวณิชย ์ 7,737,500 1.36% 

5.1 นางมยัยารตัน์ ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ 2,461,498 0.43% 

5.2 นายสาธร ฉนัทเ์รอืงวณชิย ์ 5,168,837 0.91% 

5.3 นายชยาธร ฉนัทเ์รอืงวณิชย ์ 107,165 0.02% 

6. กลุ่มครอบครวัฟเูกษม 6,898,100 1.21% 

6.1 นายฐติกิรณ์ ฟูเกษม 6,517,100 1.15% 

6.2 นายสว่าง ฟูเกษม 381,000 0.07% 

7. นางสาวจินตนา แซ่ห่าน 4,886,000 0.86% 

8. กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร ์3 พลสั 3 #2 4,303,000 0.76% 

9. นางสาวชนิตา กงัวานธนกลุ 4,114,000 0.72% 

10. กลุม่ครอบครวัรตันพิศาลกลุ 3,442,000 0.61% 
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ช่ือ – สกลุ 

ข้อมูลการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
รอ้ยละ 

ของทุนช าระแล้ว 

10.1 นางวนัทนยี ์รตันพศิาลกุล 3,202,000 0.56% 

10.2 นายรณกร รตันพศิาลกุล 240,000 0.04% 

11. ผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน ๆ (2,465 ราย) 153,282,150 26.95% 

รวมจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 568,826,050 100.00% 

 
(3.) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทั จ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย ์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการ 
5. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ  
6. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
7. นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
8. นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั : นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ ์นายชาล ีสขุ
สวสัดิ ์นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์
กรรมการสองคนลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบรษิทั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบรหิารจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร  
3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวทพิวรรณ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 
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(4.) สรุปฐานะการเงนิและค าอธบิาย 
ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
ส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 
ส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 
ส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์     
  

สินทรพัยห์มนุเวียน     
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 32.02 2.59 61.10 4.06 408.67 17.34 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 75.31 3.19 
ลกูหนี้การคา้       

- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8.63 0.70 8.50 0.56 8.09 0.34 
- บรษิทัอืน่ 146.86 11.86 189.19 12.56 195.01 8.27 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 419.99 33.91 578.63 38.42 756.80 32.10 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น - - - - 50.00 2.12 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 23.96 1.93 24.55 1.63 38.85 1.65 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 631.47 50.98 861.96 57.23 1,532.73 65.02 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน         
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 30.00 2.42 30.60 2.03 30.87 1.31 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่บนัทกึโดยวธิสี่วนไดเ้สยี - - 60.90 4.04 8.00 0.34 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 2.00 0.16 2.00 0.13 2.00 0.08 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 373.00 30.11 360.46 23.93 351.77 14.92 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์- สุทธ ิ 183.58 14.82 160.88 10.68 347.60 14.75 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 4.42 0.36 2.95 0.20 3.33 0.14 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3.68 0.30 2.69 0.18 3.89 0.17 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 10.53 0.85 23.75 1.58 77.09 3.27 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 607.20 49.02 644.24 42.77 824.55 34.98 

รวมสินทรพัย ์ 1,238.67 100.00 1,506.20 100.00 2,357.28 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น         

หน้ีสินหมนุเวียน         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 330.98 26.72 540.24 35.87 672.87 28.54 
เจา้หนี้การจากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้การคา้ 41.77 3.37 50.78 3.37 60.24 2.56 
เจา้หนี้การคา้ 135.18 10.91 180.09 11.96 177.83 7.54 
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.10 0.17 2.04 0.14 1.96 0.08 
เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่บุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 

- - 10.59 0.70 0.00 0.00 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิส่วนทีค่รบ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

10.68 0.86 11.33 0.75 10.83 0.46 

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 66.97 5.41 63.41 4.21 85.98 3.65 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 56.89 4.59 59.63 3.96 66.52 2.82 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 644.58 52.04 918.11 60.96 1,076.23 45.66 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
ส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 
ส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 
ส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิ 166.80 13.47 114.36 7.59 67.17 2.85 
หุน้กู้ – สทุธ ิ - - - - 498.31 21.14 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ-สทุธ ิ 17.81 1.44 11.20 0.74 3.97 0.17 
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคนืรอตดับญัช ี 0.22 0.02 0.13 0.01 0.08 0.00 
หน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 3.28 0.26 3.38 0.22 5.92 0.25 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.86 0.55 5.37 0.36 46.50 1.97 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 194.97 15.74 134.44 8.93 621.95 26.38 

รวมหน้ีสิน 839.55 67.78 1,052.54 69.88 1,698.18 72.04 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อก 195.00  195.00  195.00  
ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแล้ว  130.00 10.50 137.55 9.13 142.21 6.03 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 105.48 8.52 113.03 7.50 117.69 4.99 
ก าไรสะสม       
- จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 16.60 1.34 19.50 1.29 19.50 0.83 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 187.96 15.17 245.81 16.32 294.97 12.51 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้1/ (40.92) (3.30) (59.76) (3.97) 82.34 3.49 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 399.12 32.22 456.14 30.28 656.71 27.86 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - (2.48) (0.16) 2.39 0.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 399.12 32.22 453.66 30.12 659.10 27.96 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,238.67 100.00 1,506.20 100.00 2,357.28 100.00 

หมายเหต ุ: 1/องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มลูค่าเท่ากบั ตดิลบ 40.92 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคา – สุทธ ิเท่ากบั 176.72 ลา้นบาท 
2. ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ตดิลบ 217.64 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มลูค่าเท่ากบั ตดิลบ 59.76 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคา – สุทธิ เท่ากบั 155.51 ลา้นบาท 
2. ส่วนเกนิ )ต ่ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ตดิลบ 217.64 ลา้นบาท  
3. ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม 2.38 ลา้นบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มลูค่าเท่ากบั 82.34 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคา – สุทธิ เท่ากบั 301.43 ลา้นบาท 
2. ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ตดิลบ 217.64 ลา้นบาท  
3. ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อย ตดิลบ 1.45 ลา้นบาท 

 

ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย – สทุธ ิ 1,209.05 98.46 1,334.10 98.22 1,370.78 98.27 
รายไดอ้ื่น ๆ       
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
- ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดั

มลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์
9.09 0.74 3.29 0.24 0.03 0.02 

- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (7.36) (0.60) 2.22 0.16 2.42 0.17 

- อื่น ๆ 17.18 1.40 18.69 1.38 21.68 1.55 
รวมรายได ้ 1,227.96 100.00 1,358.30 100.00 1,394.91 100.00 

ตน้ทุนขาย (887.25) (72.25) (981.74) (72.28) (983.27) (70.49) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (108.70) (8.85) (134.17) (9.88) (158.87) (11.39) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (118.21) (9.63) (118.65) (8.74) (155.46) (11.14) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,114.17) (90.73) (1,234.56) (90.89) (1,297.60) (93.02) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 113.79 9.27 123.74 9.11 97.31 6.98 
ตน้ทุนทางการเงนิ (30.95) (2.52) 38.73 (2.85) (54.43) (3.90) 
ส่วนแบง่ ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - - (0.84) (0.06) 32.83 2.35 
ภาษเีงนิได ้ (12.97) (1.06) (13.99) (1.03) (10.71) (0.77) 

ก าไรส าหรบัปี 69.88 5.69 70.17 5.17 65.00 4.66 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน 
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าประมาณการตามหลกั
คณติศาสตรป์ระกนัภยัของหนี้สนิผลประโยชน์ของ
พนกังานหลงัออกจากงาน 

- - - - (1.51) (0.11) 

สว่นแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม 0.00 0.00 4.66 0.34 2.95 0.21 
ก าไรจากการตรีาคาทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ - - - - 166.39 11.93 
ส่วนทีจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

- - - - (6.49) (0.50) 

ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 0.00 0.00 4.66 0.34 161.34 11.57 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 69.88 5.69 74.83 5.51 226.34 16.23 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)       
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 69.88 5.69 75.43 5.55 62.44 4.48 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - (5.25) (0.39) 2.56 0.18 
ก าไรส าหรบัปี 69.88 5.69 70.17 5.17 65.00 4.66 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม      
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ - - 77.80 5.73 224.94 16.13 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - (2.97) (0.22) 1.40 0.10 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 69.88 5.69 74.83 5.51 226.34 16.23 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.134  0.144  0.112  
ก าไรต่อหุ้นปรบัลด 0.114  0.138  0.106  
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ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ต่อ) 
 
 หน่วย : ล้านบาท 

สรปุงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงินรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
ปรบัปรุงรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด 
ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัช ี
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและเครื่องจกัร 
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์
สว่นแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนชัว่คราว 
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้จ่าย 
สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น) 
ลกูหนี้การคา้ 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) 
เจา้หนี้การคา้ 
เจา้หนี้อื่น – บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
จ่ายภาษเีงนิได ้

82.85 
 

69.07 
2.13 
0.31 
(0.06) 
8.74 
(0.24) 

- 
(9.09) 

- 
- 

(0.27) 
30.95 

 
10.87 

(140.18) 
 (4.56) 
(2.03) 

 
(10.90) 
0.72 
(6.63) 
(11.74) 

84.16 
 

69.45 
0.44 
0.10 
0.0007 
(5.38) 
(0.06) 

- 
(3.29) 
0.84 

- 
(1.58) 
38.73 

 
(42.55) 
(153.33) 
0.88 

(13.96) 
 

44.91 
(0.06) 
8.42 

(15.57) 

75.71 
 

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

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

 
(2.28) 
(0.08) 
4.23 

(15.40) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 19.93 12.16 (100.85) 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 
เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่นเพิม่ขึน้ 
เงนิสดรบัจากการลดทุนและคนืทุนของบรษิทัร่วม 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 

(30.00) 
- 
- 
- 
- 

(28.08) 

(0.60) 
(57.08) 

- 
- 
- 

(27.02) 

(0.26) 
(8.50) 
(75.06) 
(50.00) 
69.73 
(35.23) 
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สรปุงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงินรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ 
เงนิสดรบัจากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
รบัเงนิปนัผลจากบรษิทัร่วม 
รบัดอกเบีย้ 

(1.90) 
1.70 

- 
0.27 

(0.01) 
0.002 

- 
1.0 

(1.97) 
1.03 
20.95 
11.02 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (58.00) (83.71) (68.29) 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
เจา้หนี้จากการขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิลดลง 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีก่ีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ 
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

เพิม่ขึน้ 
เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุเพิม่ขึน้ 
ออกหุน้กู ้
ค่าใชจ้่ายหุน้กู ้
เงนิสดรบัจากคา่หุน้เพิม่ทุน / การเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชน 
เงนิสดรบัจากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาขายและเช่า
กลบัคนื 
จ่ายเงนิปนัผล 
จ่ายดอกเบีย้ 

(21.68) 
 

(1.32) 
(12.70) 

- 
- 
 

269.90 
(130.01) 

- 
- 
- 
- 

9.72 
 

 (15.60) 
(31.69) 

209.21 
 

9.01 
(10.77) 
10.50 

- 
 

4.10 
(60.10) 
0.49 

- 
- 

15.10 
- 
 

(35.88) 
(41.03) 

132.56 
 

9.46 
(12.47) 

- 
(10.50) 

 
38.16 
(62.78) 
2.01 

500.00 
(2.63) 
9.32 

- 
 

(32.24) 
(54.18) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 66.62 100.62 516.71 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้  – สุทธิ 28.55 29.08 347.57 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 3.47 32.02 61.10 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 32.02 61.10 408.67 
 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 

0.98 
0.29 

0.94 
0.28 

1.42 
0.64 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 
CASH CYCLE (วนั) 

0.03 
7.42 
48.54 
5.92 
60.86 
6.31 
57.06 
52.34 

0.02 
7.46 
48.28 
5.98 
60.18 
6.23 
57.80 
50.66 

(0.10) 
6.78) 
53.25 
5.06 
71.20 
5.49 
65.52 
58.93 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 
อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

26.62 
9.41 
17.51 
5.56 
18.78 

26.41 
9.28 
9.83 
5.51 
17.55 

28.27 
7.10 

(103.64) 
4.66 
11.68 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย ์(%) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยถ์าวร (%) 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า) 

6.00 
38.49 
1.06 

5.45 
39.34 
0.99 

3.37 
38.32 
0.72 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%)1/ 

2.10 
2.06 
0.10 
51.35 

2.32 
1.72 
0.05 
43.08 

2.58 
0.54 
-0.30 
46.84 

หมายเหต ุ:  1/อตัราการจ่ายเงนิปนัผล = เงนิปนัผลจ่ายทีจ่ะตอ้งจ่ายตามนโยบายของปีนัน้ ๆ / ก าไรสทุธ ิ
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ค าอธบิายฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 
ภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีผ่่านมา ตัง้แต่ ปี 2557 - 2559 บรษิทัมมีูลค่ารายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ (Compound Average Growth Rate) ส าหรบัช่วง 3 ปียอ้นหลงัเท่ากบั รอ้ยละ 6.48 โดย
รายไดจ้ากการขายระหว่างปี 2557 ถงึปี 2558 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 10.34 ระหว่างปี 2558 ถงึปี 2559 มอีตัรา
การเตบิโตรอ้ยละ 2.75  

อย่างไรกต็าม ช่วงปี 2559 บรษิทัมอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากเป็นปีทีบ่รรยากาศการคา้ขายยงัคงไดร้บัผลกระทบทัง้จากปจัจยัภายในประเทศและต่างประเทศทีย่งัไม่
เอือ้อ านวยต่อภาวะการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชน ความเชื่อมัน่ในการบรโิภคยงัคงไม่เพิม่ขึน้ตามการคาดการณ์ที่
ควรจะเป็น รวมถงึภาวะการส่งออก โดยตวัเลขการส่งออกเฟอรน์ิเจอรไ์มส้ าหรบัปี 2559 มตีวัเลขทีล่ดลงจากเดมิรอ้ย
ละ 4.53 ทัง้นี้ผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทันับว่า มคีวามพอใจทีย่งัสามารถสรา้งอตัราการ
เจรญิเตบิโตของรายไดจ้ากการขายและรายไดร้วมใหเ้พิ่มสงูขึน้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ภายใต้ปจัจยัลบในดา้นต่าง ๆ ทีไ่ม่
เอือ้อ านวยเท่าทีค่วร  

โดยภาพรวมของปี 2559 รายไดห้ลกัของบรษิทัที่เกดิจากการส่งออกสนิค้า คดิเป็นสดัส่วนของรายไดจ้ากการ
ขายประมาณรอ้ยละ 57 มรีายไดล้ดลงประมาณรอ้ยละ 1.43 ซึง่เป็นผลจากค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กลุ่มลกูคา้ในประเทศแถบตะวนัออกกลางไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไวเ้น่ืองจากปญัหาการแขง่ขนัดา้นราคา แต่
อย่างไรกต็ามส าหรบัฐานลกูคา้หลกัในประเทศญีปุ่น่ ซึง่บรษิทัมสีดัสว่นรายไดจ้ากการสง่ออกสนิคา้จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้
ในญี่ปุ่น คดิเป็นสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมดยงัคงเตบิโตได้อย่างต่อเนื่องกว่ารอ้ยละ 
3.33 ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นอตัราการเตบิโตทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้แต่ในช่วงปี 2559 บรษิทัไดเ้ริม่ปรบักลยุทธด์า้น
การพฒันาผลติภณัฑ ์โดยการน าเสนอสนิคา้ประเภทใหม่ ๆ ให้ลูกคา้ อาท ิกลุ่มผลติภณัฑเ์ตยีงนอน ซึง่ในช่วงปลายปี 
บรษิทัเริม่ไดร้บัการตอบรบัจากกลุ่มลูกคา้โดยเหน็ไดจ้ากค าสัง่ซือ้ผลติภณัฑป์ระเภทเตยีงเพิม่ขึน้ และคาดว่า จะเพิม่
มากขึน้อย่างมนียัส าคญัส าหรบัปี 2560 นอกจากการน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ ๆ แลว้ บรษิทัยงัคงเน้นการออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อปรบัลดปรมิาณการขายในกลุ่มผลติภณัฑ์เดมิ ๆ ทีลู่กค้ามกีารสัง่ซื้ออย่างต่อเนื่อง 
ซึง่บางผลติภณัฑเ์น่ืองจากมกีารคา้ขายมาอย่างยาวนาน จงึเป็นการยากทีจ่ะขอปรบัเพิม่ราคาสนิคา้จากลกูคา้ ซึง่วธิกีาร
ดงักล่าวจะเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัมอีตัราการท าก าไรทีเ่พิม่ขึน้ได ้ 

ส าหรบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ภายในประเทศนัน้ บรษิทัสามารถสรา้งอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการ
ขายไดอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 8.78 ส าหรบัช่วงปี 2559 ซึง่ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงปี 2558 ทีม่อีตัราการเตบิโตอยู่ทีร่อ้ยละ 
16.87 จากปจัจยัภายในประเทศตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น ทัง้น้ีหากพจิารณาตามแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย จะพบว่า 
บรษิทัมอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีเ่ป็นตราสนิคา้ของบรษิทัไดเ้พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 8 
โดยกลุ่มผลติภณัฑน์ี้บรษิทัจะจ าหน่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้ประเภทรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ ไดแ้ก่ แบรนด ์Leaf จ าหน่ายใหก้บั
โฮมโปร แบรนด์ Fur Direct จ าหน่ายผ่านบิ๊กซี แบรนด์ เอ เซเว่น (a7) จ าหน่ายผ่านเมกาโฮม แบรนด์ HASTA 
จ าหน่ายผ่านไทวสัดุ และแบรนด ์My Fur จ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลกีด ูโฮม เป็นตน้ ส าหรบัรายไดจ้ากการขายของโชวร์มู 
ELEGA ซึง่เป็นโชวร์มูทีจ่ าหน่ายกลุ่มผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ ปจัจุบนัมจี านวนสาขาทัง้สิน้ 16 สาขา นัน้ ในรอบปี 
2559 ทีผ่่านมา มรีายไดล้ดลงประมาณรอ้ยละ 14 ซึง่คาดว่า เป็นปจัจยัจากความเชื่อมัน่ในการบรโิภคของผูบ้รโิภค ซึง่
กลุ่มผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายในโชวร์มู ELEGA จะมรีะดบัราคาส าหรบักลุ่มลกูคา้ระดบักลางขึน้ไป และส าหรบัช่องทางการ
จ าหน่ายผ่านกลุ่มรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลกีรายย่อย ซึง่บรษิทัใชต้ราสนิคา้ Costa นัน้ ในปี 2559 นบัว่า เป็นปีทีส่ามารถ
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สรา้งรายไดจ้ากการขายไดเ้ตบิโตอย่างมนียัส าคญั โดยมอีตัราการเตบิโตทีป่ระมาณรอ้ยละ 325 ซึง่เป็นผลจากการปรบั
โครงสรา้งบุคลากรดา้นการตลาดและการขาย รวมถงึกลยุทธใ์นการแขง่ขนั 

นับตัง้แต่กลุ่มบรษิทัอสีต์โคสท์ ไดด้ าเนินการปรบัโครงสร้างการด าเนินธุรกจิเสรจ็สมบูรณ์เป็นที่เรยีบร้อยตัง้แต่
ช่วงปี 2554 นัน้ บรษิทัไดป้ระกอบธุรกจิผ่านการด าเนินการของ 2 นิตบิุคคล ประกอบดว้ย บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค 
จ ากดั (ก่อนการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน) และ บรษิทั ววี ี– เดคคอร ์จ ากดั ในฐานะบรษิทัย่อย ทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 99.95) โดยภายหลงัการจดัโครงสรา้งดงักล่าวแลว้ บรษิทัจะมลีกัษณะการด าเนินธุรกจิหลกั คอื การเป็น
ผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา กระดาษปิดผวิ เพื่อใชป้ระกอบในการผลติ
เฟอรน์ิเจอร ์การผลติและจ าหน่ายไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ การจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรผ์่านโชวร์ูมสาขาภายใต้ตรา
สนิค้า ELEGA 16 แห่ง ซึ่งจะจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จรงิ ทัง้นี้รวมถึงการผลิตภายในประเทศและที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ และ FINNA HOUSE 3 แห่ง ซึง่จะจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรท์ีผ่ลติโดยใชล้ขิสทิธิล์ายการต์ูนดสินีย ์ภายใต้การ
เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใินการใชล้ายการต์ูนเพื่อการผลติเฟอรน์ิเจอร ์(Franchisee) ซึง่ขณะนี้ยงัเป็นเพยีงรายเดยีวในประเทศ
ไทย รวมถงึการเป็นผูใ้หบ้รกิารตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พวีซี)ี 

ต่อมาในช่วงปี 2558 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยเพิม่เตมิอกี 1 แห่ง คอื บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(“บรษิทัย่อย” หรอื “ECFH”) ในฐานะบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ปจัจุบนั ECFH จะเป็นผูด้ าเนิน
ธุรกจิรา้นคา้ปลกี Can Do ซึง่มกีารด าเนินการในรูปแบบรา้น 100 เยน ซึง่บรษิทัไดซ้ือ้แฟรนไชสม์าจากประเทศญี่ปุ่น 
โดยจ าหน่ายสนิคา้ทัง้รา้นในราคาเดยีวคอื 60 บาท ปจัจุบนัมสีาขาเปิดใหบ้รกิารรวม 6 แห่ง โดยสาขาแรกตัง้อยู่ทีฟิ่ว
เจอรพ์ารค์รงัสติ เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2558 ทีผ่่านมา นอกจากนี้ ECFH ไดม้ชี่วงเวลาทีไ่ดเ้ขา้ด าเนิน
ธุรกจิดา้นพลงังานในช่วงสัน้ ๆ ระหว่างปี 2558 – 2559 โดย ECFG ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน ส าหรบั
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทั ECF Tornado Energy Godo Kaisha ทีม่กีารลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 
โดยมขีนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ โดยมทีีต่ัง้ของโครงการอยู่ที ่1737 Kodani, Toyotomi-cho, 
Himeji city, Hyogo ประเทศญีปุ่น่ โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้โดย ECFH ทีร่อ้ยละ 51.00 ไดเ้ริม่ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้า
เชงิพาณิชยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ย ตัง้แต่วนัที ่21 ธนัวาคม 2558 ต่อมาบรษิทัไดพ้จิารณาตดัสนิใจขายทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุนใน 
ECF Tornado ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ใหแ้ก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่ปี 
2526 เพื่อด าเนินธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิดา้นพลงังานแสงอาทติย ์และพลงังานดา้นอื่น ๆ ในประเทศญีปุ่น่ โดย
ไดด้ าเนินการจดัท าท าสญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิ เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 2559 ทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไปมรีาคาขายสุทธจิาก
ภาษีทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวนเงนิประมาณ 82.19 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาขาย และเงื่อนไขทีด่ทีีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ 5 ราย คดิเป็นก าไรเมื่อเทยีบกบัตน้ทุนเงนิลงทุน ประมาณรอ้ยละ 43.94 ส าหรบัสาเหตุที่
ตดัสนิใจขายทรพัยส์นิดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาจากผลก าไรทีจ่ะไดร้บั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนจากการ
ด าเนินโครงการทีป่ระมาณร้อยละ 8 ต่อปี ส าหรบัระยะเวลาด าเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลงัการคนืเงนิลงทุนและ
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิใหก้บัผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยในวนัที ่29 กนัยายน 2559 ปจัจุบนั ECF Tornado ไดเ้สรจ็สิน้
ข ัน้ตอนการจดทะเบยีนเลกิบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา ดงันัน้ปจัจุบนั ECFH 
จงึไม่ไดด้ าเนินธุรกจิดา้นพลงังานทดแทนแต่อย่างใด 

 
ผลการด าเนินงาน  

 
รายไดจ้ากธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์
รายได้ของบรษิัทสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหน่ายได้ โดยมรีายละเอยีด 

ดงันี้ 
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รายไดข้องบรษิทัแบ่งแยกตามประเภทผลติภณัฑ ์สามารถเรยีงล าดบัสดัสว่นทีส่ าคญัเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการ
ขายทัง้หมด ส าหรบัปี 2559 ไดด้งันี้ 

อนัดบัที ่1 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ มลูค่า 963.12 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 70 

อนัดบัที ่2 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา มลูค่า 189.22 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14 
อนัดบัที ่3 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านโชวร์มู กลุ่มรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีราย 

ย่อย (Dealer) มลูค่า 121.38 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9 
อนัดบัที ่4 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระดาษปิดผวิ มลูค่า 65.90 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5 
อนัดบัที ่5 คอื รายไดจ้ากการจ าหน่ายไมย้างพาราแปรรปูอบแหง้ มลูค่า 15.84 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1 

ส าหรบัการเปรยีบเทยีบอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอรต์ามแต่ละประเภทผลติภณัฑ์
โดยเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 โดยสว่นใหญ่มรีายไดจ้ากการขายทีใ่กลเ้คยีงกนั ยกเวน้กลุ่มผลติภณัฑท์ี่
จ าหน่ายผ่านช่องทางโชวร์มู ไดแ้ก่ ELEGA และช่องทางการจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้ส่งรายย่อยทัว่ประเทศ
เตบิโตจากปีทีแ่ลว้สงูสุด หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 12 เมื่อเทยีบกบักลุ่มผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ซึง่มอีตัราการเตบิโตน้อย
กว่า 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรแ์บ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ ์

ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

ส าหรบัปี 2559 รายไดข้องบรษิทัแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจดัจ าหน่าย สามารถเรยีงล าดบัสดัส่วนที่
ส าคญัเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมด ไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 คือ การผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซื้อ (Made to order) โดยใช้ตราสนิค้าของลูกค้า มูลค่า 
767.53 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 

อนัดบัที ่2 คอื การผลติและจ าหน่ายโดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทั มลูค่า 384.81 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 
อนัดบัที ่3 คอื การจ าหน่ายผ่านโชวร์มู มลูค่า 85.37 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7 
อนัดบัที ่4 คอื การจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลกีรายย่อย (Dealer) มลูค่า 35.71 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอรแ์บ่งแยกตามประเภทช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 

      (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายไดจ้ากรา้นคา้ปลกีแคนด ู(Can Do) 
 
ในสว่นของการด าเนินธุรกจิของ บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิรา้นคา้ปลกีราย

ย่อยในรูปแบบการจ าหน่ายสนิคา้ทัง้รา้นในราคาเดยีว (60 บาท) ในรูปแบบรา้น 100 เยน ทีเ่กดิขึน้ในปี 2559 เท่ากบั 
15.31 ลา้นบาท ซึง่รา้น Can Do ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิาร เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2558 ทีผ่่านมา 

 
รายไดจ้ากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 
 
ในปี 2559 บรษิัทมรีายได้จากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานอาทติย์ ในประเทศญี่ปุ่น จาก ECF Tornado Energy 

GK ในรูปแบบของส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม เท่ากบั 32.83 ล้านบาท โดยโครงการโรงไฟฟ้าที่
ประเทศญี่ปุ่นไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชย ์เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2558 ทีผ่่านมา 

 
บรษิัทมรีายได้จากการขายในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบั 1,209.05 ล้านบาท และ 1,334.10 ล้าน

บาท และ 1,370.78 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 10.34 เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 
2557 และ ปี 2558 และรอ้ยละ 2.75 เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2558 และปี 2559 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ยงัสามารถแบ่งออกเป็นรายได้จากการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรบัช่วงปี 
2559 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.36 และรอ้ยละ 56.64 ตามล าดบั 

 

ซึง่หากพจิารณาในรายละเอยีดของประเภทผลติภณัฑ์ จะพบว่า ในช่วงปี 2559 รายได้จากการขายทีเ่พิม่ขึน้
อย่างมนียัส าคญัเกดิจากบรษิทัมอีตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านกลุ่มรา้นคา้ส่ง 
และร้านค้าปลกีรายย่อย (Dealer) ซึ่งในรอบปี 2559 นี้ บรษิัทได้วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อขยายช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายในกลุ่ม Dealer ใหเ้พิม่ขึน้จากเดมิ ซึง่เฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ าหน่ายผ่านช่องทางของ Dealer โดยส่วนใหญ่
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จะเป็นเฟอรน์ิเจอรท์ัง้ทีบ่รษิทัผลติเอง น าเขา้มาจากต่างประเทศ หรอืจา้งโรงงานภายนอกผลติสนิคา้ใหก้บับรษิทั โดยมี
อตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2558 เท่ากบัรอ้ยละ 324.61 จากรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 35.71 ลา้นบาท ในปี 2559 
เพิม่ขึน้จาก 8.41 ลา้นบาท ในปี 2558 รองลงมาคอื อานิสงสจ์ากการเตบิโตของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรผ์่าน
ตราสนิคา้ของบรษิทัเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.98 จากรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 384.81 ลา้นบาท ในปี 2559 เพิม่ขึน้จาก 
356.36 ลา้นบาท ในปี 2558 

 

รายไดอ้ื่นของบรษิทั ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 18.92 ลา้นบาท 24.20 ลา้นบาท และ 24.13 
ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดอ้ื่นของบรษิทัประกอบดว้ย ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของตรา
สารอนุพนัธ์ ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น และในส่วนอื่นๆ ประกอบดว้ย รายได้จากการขายเศษวสัดุ ก าไร 
(ขาดทุน) จากการขายสนิทรพัยถ์าวร ดอกเบีย้รบั รายไดช้ดเชยสง่ออก  

ทัง้นี้สว่นประกอบทีส่ าคญัของรายไดอ้ื่น คอื รายการก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารอนุพนัธ ์โดยใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั ก าไร 9.09 ลา้นบาท ก าไร 3.29 ลา้นบาท และ
ก าไร 0.25 ลา้นบาท ตามล าดบั รองลงมาไดแ้ก่ ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 
มมีลูค่าเท่ากบั ขาดทุน 7.36 ลา้นบาท ก าไร 2.22 ลา้นบาท และก าไร 2.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

รายไดร้วม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 1,227.97 ลา้นบาท  1,358.30 ลา้นบาท 
และ 1,394.91 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) เท่ากบั รอ้ยละ 6.58 มูลค่ารายได้
รวมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเตบิโตทีส่ าคญัของรายไดจ้ากการขาย 

 
 

รายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส 
ระหว่างปี 2558 – ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บรษิทัมรีายไดร้วมโดยเปรยีบเทยีบรายไตรมาสทีเ่กดิขึน้ในชว่งปี 2559 โดย ไตรมาสที ่1 มมีลูค่าเท่ากบั 383.46 

ลา้นบาท ไตรมาสที ่2 เท่ากบั 308.33 ลา้นบาท ไตรมาสที ่3 เท่ากบั 316.37 ลา้นบาท และไตรมาสที ่4 เท่ากบั 386.75 
ลา้นบาท  ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจที่รายได้จากการขายจะอยู่ในช่วงต ่าสุดส าหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะ
กลับมาเพิม่ขึน้อกีครัง้ในช่วงไตรมาสที ่4 และ ไตรมาสที ่1 ทีเ่ป็นปกตขิองฤดกูาลขายสนิคา้ 



 

หน้าที ่35 

ตน้ทุนขายและค่าใชจ้่าย 
บรษิทัมสีดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คดิเป็น รอ้ยละ 73.38 รอ้ยละ 

73.59 และร้อยละ 71.73 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากบั 887.25 ล้านบาท 981.74 ลา้นบาท และ 
983.27 ลา้นบาท ตามล าดบั  

หากพิจารณาข้อมูลตัง้แต่ปี 2557 ถึงปี 2559 จะเห็นได้ว่าบริษัทมสีดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย
ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ส าคญัเกดิจากบรษิัทมกีารลงทุนสัง่ซื้อเครื่องจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-
Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มากขึ้น โดย
เครื่องจักรบางส่วนเริม่ตดิตัง้และใชง้าน และส่งผลอย่างมนีัยส าคญัต่อต้นทุนการผลิตนับตัง้แต่ปี 2556 ประกอบกบั
ช่วงปี 2557 บรษิัทได้น าเงนิที่ไดจ้ากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไป (IPO) โดยเงนิ
สว่นใหญ่ทีไ่ดจ้ากการระดมทุนถูกน าไปใชใ้นการลงทุนเพื่อเสรมิประสทิธภิาพของเครื่องจกัรและกระบวนการผลติใหด้ี
ยิง่ขึน้ ส่งผลให้บริษัทสามารถปรบัลดปรมิาณพนักงานที่ใช้ในกระบวนการผลติให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง โดยการ
ลงทุนในเครื่องจกัรดงักล่าว ส่งผลต่อต้นทุนขายที่สามารถปรบัลดลงได้เมื่อพจิารณาจากช่วง 3 ปีย้อนหลงัที่ผ่านมา 
ส าหรบัปี 2559 สาเหตุส าคญัอกีประการทีส่่งผลใหม้อีตัราส่วนต้นทุนขายลดลงนอกเหนือจากการเพิม่ประสทิธภิาพใน
กระบวนการผลติแลว้ ยังเป็นปีที่บริษัทมนีโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้สนิคา้ในกระบวนการผลติ 
สง่ผลใหต้น้ทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติสามารถปรบัลดลงไดจ้ากเดมิ ในขณะที่แนวโน้มของราคาวัตถุดิบส าคัญ
ที่ใ ช ้ใ นการผลิต  ได้แก่ ไม้ปาติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารามีราคาที่มีเสถียรภาพไม่มีการแกว่งตัวขึ้นลงอย่างมี
นยัส าคญัแต่อย่างใด  

 
บรษิทัมสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วม ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คดิเป็นสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 

8.85 รอ้ยละ 9.88 และร้อยละ 11.39 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 108.70 ล้านบาท 137.17 ลา้นบาท และ 
158.87 ลา้นบาท ตามล าดบั  

และมสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วม คดิเป็นสดัส่วนเท่ากบั รอ้ยละ 9.63 รอ้ยละ 8.74 และรอ้ยละ 
11.14 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 118.21 ลา้นบาท 118.65 ลา้นบาท และ 155.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัส าหรบัปี 2559 ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร และตน้ทุนทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดของแต่ละรายการ ดงันี้ 

- ส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ขึน้จากสาเหตุของบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ ากดั) ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจร้าน แคน ดู มคี่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย เพิม่ขึน้จากเดมิ เน่ืองจากต้องการกระตุ้น
ยอดขายใหเ้ตบิโตจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

- สว่นของค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากสาเหตุของค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยในส่วนรา้น 
แคน ด ูสว่นของธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์บรษิทั มกีารปรบัเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน และการ
ทยอยตัง้ค่าใช้จ่ายโบนัส นอกจากนี้ยังเกิดจากค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังานทีเ่กดิขึน้ ในการว่าจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามเชี่ยวชาญในดา้นต่างๆ เขา้
มาใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ลงทุนของบรษิทั นอกจากนี้ยงัมรีายการทีส่ าคญัจากการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสนิทรพัย์ถาวรเพิ่มขึ้น 5.46 ล้านบาท ตามมาตรฐานบญัชีที่บริษัท จะต้องท าการประเมินราคา
ทรพัยส์นิใหม่ทุก ๆ 5 ปี 
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ส าหรบัสดัสว่นตน้ทุนทางการเงนิต่อรายไดร้วมของบรษิทั ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั รอ้ยละ 2.52 
ร้อยละ 2.85 และร้อยละ 3.90 หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 30.95 ล้านบาท 38.73 ล้านบาท และ 54.43  ล้านบาท 
ตามล าดบั  

ทัง้นี้ต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึน้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทัง้หมดเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกบั
สถาบันการเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้างวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 330.98 ลา้นบาท 540.24 ลา้นบาท และ 672.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และมยีอดคงคา้งวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 
233.77 ลา้นบาท 177.77 ลา้นบาท และ 153.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ในช่วงปี 2558 และ ปี 2559 ยอดคงคา้ง
วงเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้จากเดมิมาก เนื่องจากบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิเพื่อน าไปใชเ้ป็นวงเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนิน
ธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใชใ้นสว่นของสตอ็กสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิเพื่อรองรบัการปรบัแผนงานดา้นการตลาดของบรษิทั 
นอกจากนี้ยงัเกดิจากการกู้ยมืเงนิของบรษิัทย่อย เพื่อใช้เป็นวงเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิโดยในส่วนของ
รา้นคา้ปลกี Can Do เป็นรา้นคา้ในรูปแบบรา้น 100 เยน ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ราคาเดยีวทัง้รา้นในราคา 60 บาท ทีเ่ปิด
ใหบ้รกิารขณะนี้รวม 6 สาขา ท าใหบ้ริษัทย่อยมีความจ าเป็นจะต้องจดัหาวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ทัง้ในส่วนของ
การตกแต่งร้าน การสัง่ซื้อสินค้า เพื่อ วางจ าหน่ายภายในรา้น รวมถงึเพื่อสตอ็กสนิคา้ส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 
นอกจากนี้ในช่วงปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู ้เมื่อ
วนัที ่26 พฤษภาคม 2559 มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.4 ต่อปี และจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561  

ในสว่นของวงเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัมแีนวโน้มปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมกีารจ่ายช าระคนืหนี้ไป 
และได้ม ีการ เจรจาเพื่อขอปร ับโครงสร้างมาเป็นการขยายวง เง ินกู ้ย ืมระยะสัน้  เพื่อ ใช ้เป็นวง เง ินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

 
อตัราก าไรขัน้ตน้ และอตัราก าไรสทุธ ิ
บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 คดิเป็นสดัสว่นก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดจ้ากการขายรอ้ย

ละ 26.62 ร้อยละ 26.41 และรอ้ยละ 28.27 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นมูลค่าก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 321.80 ล้านบาท 352.36 
ลา้นบาท และ 387.51 ลา้นบาท ตามล าดบั 

สาเหตุส าคญัที่ท าให้บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตัวเพิ่มขึ้นหากพจิารณาโดยเปรียบเทียบ ตัง้แต่ช่วงปี 
2557 เกดิจากบรษิัทได้ปรบันโยบายในกระบวนการผลติใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนการผลติสนิค้า การสัง่ซือ้เครื่องจกัร
กึง่อตัโนมตั ิ(Semi-Automatic Machine) เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์ม้ปาร์ตเิคลิบอรด์ทีม่ากขึน้จากเดมิ 
เพื่อจะได้ลดต้นทุนในส่วนของจ านวนพนักงานในกระบวนการผลิต การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มทีกัษะและความ
ช านาญในการผลติเพื่อลดสว่นสญูเสยี รวมถงึนโยบายการควบคุมค่าใชจ้่ายภายในกระบวนการผลติอย่างเคร่งครดั โดย
ผลจากการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมา เริม่เหน็ผลอย่างชดัเจน และสง่ผลต่อเนื่องจนถงึช่วงปี 2559 ทีผ่่านมา 

นอกจากนี้ในช่วงปี 2559 แนวโน้มของราคาวตัถุดิบส าคญัที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไม้ปาติเคลิบอร์ด และไม้
ยางพารามรีาคาทีม่เีสถยีรภาพไม่มกีารแกว่งตวัขึน้ลงอย่างมนียัส าคญัแต่อย่างใด 

 
เมื่อพจิารณาอตัราก าไรสทุธขิองบรษิทั พบว่า บรษิทัมอีตัราก าไรสทุธสิ าหรบัก าไรส าหรบังวด ในปี 2557 ปี 2558 

และปี 2559 เท่ากบั ร้อยละ 5.66 ร้อยละ 5.17 และร้อยละ 4.66 หรอืคดิเป็นมูลค่าก าไรสุทธเิท่ากบั 69.88 ล้านบาท 
70.17 ลา้นบาท และ 65.01 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยก าไรสุทธสิ าหรบังวดปี 2559 แบ่งออกเป็น ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ่จ านวน 62.44 ลา้นบาท และสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 2.57 ลา้นบาท 
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โดยผลกระทบส าคญัต่อผลประกอบการโดยรวมทีผ่่านมาของบรษิทั ส าหรบัปจัจยัภายนอกคอื การปรบัตวัเพิม่ขึน้
หรอืลดลงของราคาไมย้างพารา ราคาไมป้ารต์เิคลิบอรด์ ซึง่ใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทั ทัง้นี้ในรอบปี 
2559 ราคาไมค่้อนขา้งมเีสถยีรภาพ และไม่สง่ผลกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทัแต่อย่างใด ปจัจยัต่อมาคอื ปรมิาณค าสัง่ซือ้
จากลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ต่อหน่วยที่จะเกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of scale) ซึง่จะช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่ในปี 2559 แมบ้รษิทั
จะสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนไดล้ดลงจากเดมิ แต่ยงัประสบปญัหาค าสัง่ซือ้ทีย่งัเขา้มาไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
ซึง่ในปีต่อ ๆ ไปบรษิทัจะวางแผนเพื่อรบัมอืกบัปญัหาค าสัง่ซือ้ และการแข่งขนัดา้นราคาต่อไป นอกจากน้ีในส่วนของ
การปรบัเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายทีเ่รยีกเกบ็จากรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยปกตแิลว้
รา้นค้าปลกีสมยัใหม่เหล่านี้มกัจะปรบัราคาเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ทุกปีจากบรษิัท ซึง่บรษิัทจะต้องใช้วธิกีารบรหิารจดัการ
ตน้ทุนภายใน หรอืวธิกีารน าเสนอสนิคา้ใหม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปรบัราคาขายไดเ้พิม่ขึน้ 

ส าหรบัปจัจยัภายในคอื ความสามารถในการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติ รวมถงึการลงทุนน าเครื่องจกัร
กึง่อตัโนมตัเิขา้มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ นโยบายการบรหิารจดัการต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติ 
ซึง่ในปี 2559 บรษิทัยงัคงมสีดัส่วนต้นทุนขายลดลงได้อย่างต่อเน่ือง แต่ทัง้นี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นในรอบปีดงักล่าว เก ิดขึ้นจากนโยบายการส่งเสร ิมการขายที่ต ้องการกระตุ ้น
ยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในขณะเดยีวกนัปี 2559 นับเป็นปีทีบ่รษิัทไดด้ าเนินการศกึษาความเป็นไปได้ในการเขา้ลงทุนใน
ธุรกจิโรงไฟฟ้าหลายโครงการ ท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นต่าง ๆ เพื่อเขา้มาให้
ความเหน็ต่อโครงการ รวมถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาขอ้มูลเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมรีายการทีส่ าคญัจาก
การตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ถาวรเพิม่ขึน้ 5.46 ลา้นบาท ตามมาตรฐานบญัชทีี่บรษิทั จะต้องท าการประเมิน
ราคาทรพัยส์นิใหม่ทุก ๆ 5 ปี 

 
อตัราก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวดของบรษิทั พบว่า บรษิทัมอีตัราก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด ปี 2557 ปี 2558 และปี 

2559 เท่ากบั รอ้ยละ  5.66  รอ้ยละ 5.51  และรอ้ยละ 16.23  หรอืคดิเป็นมูลค่าก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวดเท่ากบั 69.98 
ลา้นบาท 74.83 ลา้นบาท และ 226.35 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวดปี 2559 แบ่งออกเป็น ส่วนที่
เป็นของบรษิทัใหญ่จ านวน 224.94 ลา้นบาท และสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 1.40 ลา้นบาท  

ส าหรบัสาเหตุของการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของก าไรเบด็เสรจ็ที่เกิดขึน้ในปี 2559 เกดิจากช่วงเดอืน
ตุลาคมที่ผ่านมา บรษิัทมกีารประเมนิราคาทรพัย์สนิตามมาตรฐานบญัช ีที่จะต้องประเมนิราคาทรพัย์สนิทุก  ๆ 5 ปี 
สง่ผลใหเ้กดิรายการก าไรจากการตรีาคาทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ 166.39 ลา้นบาท 
  

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน  
 
 สินทรพัย ์
 สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัมมีลูค่าสนิทรพัยห์มุนเวยีน เท่ากบั 631.47 ลา้น
บาท 861.96 ลา้นบาท และ 1,532.73 ลา้นบาท ตามล าดบั มรีายละเอยีดในแต่ละรายการทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 
32.01 ล้านบาท  61.10  ล้านบาท และ 408.67  ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวม เท่ากบั 
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ร้อยละ 2.59 ร้อยละ 4.06 และร้อยละ 17.37 ตามล าดบั โดยเงนิสดเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัในปี 2559 
จากการออกและเสนอขายหุน้กูม้ลูค่า 500 ลา้นบาท เมื่อช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา  

- ลูกหนี้การค้า – สุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มมีูลค่าลูกหนี้การค้า – สุทธ ิ
เท่ากบั 155.50 ลา้นบาท 197.69 ลา้นบาท และ 203.10 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบั 
รอ้ยละ 12.56 รอ้ยละ 13.12 และรอ้ยละ 8.62 ตามล าดบั โดยลูกหนี้การค้าปรบัตัวเพิ่มขึ้นตามรายได้
จากการขายที่เพิ่มขึ้น  

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า พบว่าโดยภาพรวมบริษัทมีมูลค่าของลูกหนี้
การค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ประกอบกบัช่วงปี 2559 ที่บริษัทมี
ยอดขายจากกลุ่มรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้ส่งเฟอร์นิเจอร์ (Dealer) เพิม่ขึน้ ซึ่งโดยพฤตกิรรมของลูกค้าใน
กลุ่มนี้จะใชร้ะยะเวลาการเรยีกเกบ็หนี้ค่อนขา้งนาน และหากพจิารณาจากความสามารถในการจดัเกบ็หนี้ จะพบว่า 
บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 48.54 วนั 48.28 วนั และ 53.25 
วนั ตามล าดบั อย่างไรกต็ามบรษิทัไดต้ระหนกัดทีีจ่ะลดความเสีย่งจากการเรยีกเกบ็หนี้ในกลุ่มลกูคา้ Dealer 
ซึ่งทางทีมการขายและทมีบญัชจีะมกีารวางแผนเพื่อตดิตามเรยีกเกบ็หนี้อย่างใกลช้ดิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมรีายการลกูหนี้การคา้ - สทุธเิท่ากบั 203.10 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ลูกหนี้การค้า – บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนั 8.09 ล้านบาท ที่เกดิจากการขายเฟอร์นิเจอร์ และกระดาษปิดผิว 
ส าหรบัใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ให้กบับรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนัจ านวน 28.03 ล้านบาท คอื บรษิัท อนิเดก็ซ์
อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั และ บรษิทั อนิเดก็ซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่กีรรมการเป็นคู่สมรสของนาย
อารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนามและผูบ้รหิารของบรษิทั 
และลกูหนี้การคา้ – บรษิทัอื่น 195.02 ลา้นบาท ซึ่งมูลค่าลูกหนี้การคา้โดยส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80.88 
อยู่ในกลุ่มลกูหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ ปจัจุบนัลกูคา้ทีบ่รษิทัพจิารณาใหเ้ครดติเทอมทัง้หมดจะเป็น
ลกูคา้ Modern Trade และกลุ่มลกูคา้ Dealer ภายในประเทศ ซึง่ทีผ่่านมากลุ่มลกูคา้ดงักล่าวไม่มปีญัหาเรื่อง
การเรยีกเกบ็หนี้แต่อย่างใด ส าหรบัลูกคา้ต่างประเทศบรษิทัก าหนดเงื่อนไขการช าระเงนิเป็น L/C at sight 
หรอืการโอนเงนิทนัท ี(T/T) ก่อนวนัสง่สนิคา้ (Shipment Date)  

 
ขอ้มลูอายุหน้ีทีค่า้งช าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
มูลค่าลูกหน้ีการค้า 

  บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 5.08 62.74% 
คา้งช าระ 

  - ไม่เกนิ 3 เดอืน 3.00 37.10% 
- ระหว่าง 3  - 6 เดอืน 0.00 0.00% 
- ระหว่าง 7 - 12 เดอืน 0.00 0.00% 
- เกนิกว่า 12 เดอืน 0.01 0.16% 
รวมลูกหน้ีการค้า 8.09 100.00% 
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บริษทัอ่ืน - สุทธิ 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 157.73 80.88% 
คา้งช าระ 

  - ไม่เกนิ 3 เดอืน 31.04 15.92% 
- ระหว่าง 3  - 6 เดอืน 4.10 2.11% 
- ระหว่าง 7 - 12 เดอืน 1.00 0.52% 
- เกนิกว่า 12 เดอืน 3.34 1.71% 
รวมลูกหน้ีการค้า 197.21 101.13% 
หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู -2.20 -1.13% 
รวมลูกหน้ีการค้า 195.01 100.00% 

 
บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โ ดยพิจ า รณาจากข ้อมูลทางสถิติ

เกี่ยวกบัการเรยีกเกบ็หนี้จากลกูคา้ในอดตี ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยก าหนด
นโยบายทีจ่ะตดิตามลกูหนี้ใหช้ าระหนี้ภายในระยะเวลาทีใ่หเ้ครดติเทอมใหไ้ดท้ัง้หมด ดงันี้ 

 

ลูกหน้ีนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
อตัราการตัง้ส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ  

ของยอดลูกหน้ีคงเหลือสุทธิ 

ตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 
รอ้ยละ 100 

(เฉพาะลกูหนี้ทีม่ขีอ้บ่งชีว้่าจะรบัเงนิไม่ได)้ 
ตัง้แต่ 24 เดอืนขึน้ไป รอ้ยละ 100 

 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไดน้ าลูกหนี้การคา้จ านวนเงนิประมาณ 89.05 ลา้นบาท ไปขายลด  

แก่สถาบนัการเงินสองแห่ง ภายในวงเงินสนิเชื่อรวม 195.00 ล้านบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
สถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนบัสนุนวงเงนิสนิเชื่อจากการขายลดลกูหนี้การคา้ (Factoring) ดงักล่าวมสีทิธไิล่เบีย้
จ านวนเงนิประมาณ 60.24 ลา้นบาท (ซึ่งเป็นจ านวนเงนิทีอ่ยู่ระหว่างการรอเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้การคา้ที่
ทางบรษิัทได้น าไปขายลดต่อสถาบนัการเงนิ) โดยได้แสดงเป็นหนี้สนิในรายการ “เจ้าหนี้จากการขายสทิธิ
เรยีกรอ้งลกูหนี้การคา้” ในการขอรบัการสนับสนุนวงเงนิสนิเชื่อประเภทขายลดลูกหนี้ (Factoring) ทางบรษิทั
ไม่จ าเป็นตอ้งจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัส าหรบัวงเงนิสนิเชื่อประเภทนี้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอบรษิทัในแง่
ของการไม่มภีาระในหลกัทรพัย์เพื่อใช้ค ้าประกนั และเป็นการเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิให้กบับรษิัทอีก
รูปแบบหนึ่ง ในกรณีทีช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบรษิทัมยีอดคงคา้งเตม็ในวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) ทางบรษิทัก็
สามารถใชว้งเงนิสนิเชื่อ Factoring เพื่อเสรมิสภาพคล่องในช่วงเวลาดงักล่าวได ้
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- สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มมีลูค่าสนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ
เท่ากบั 419.99 ล้านบาท 578.63 ล้านบาท และ 756.80 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวม 
เท่ากบั รอ้ยละ 33.91 รอ้ยละ 38.42 และรอ้ยละ 32.10 ตามล าดบั  

สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัคอื วตัถุดบิทีเ่ตรยีมไวใ้ชใ้นการผลติ สนิคา้ระหว่างท า และสนิคา้
ส าเรจ็รูปทีเ่กบ็สต๊อกไวเ้พื่อจ าหน่าย รวมถงึเฟอรน์ิเจอรท์ีน่ าเขา้จากต่างประเทศ และทีส่ ัง่ซือ้จาก
ภายในประเทศเพื่อจ าหน่าย นอกจากนี้ยงัรวมถงึส่วนสตอ็กสนิคา้ของบรษิทัย่อย หรอื บรษิทั อซีเีอฟ โฮล
ดิง้ส ์จ ากดั ซึง่ปจัจุบนัเปิดใหบ้รกิารรา้น Can Do ในรูปแบบรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ราคาเดียวทัง้รา้นรวม 
6 สาขา ท าใหป้รมิาณสตอ็กสนิคา้ในส่วนสนิคา้ส าเรจ็รูปเพิม่ขึน้จากเดมิในช่วงปี 2559 ทีผ่่านมา โดย
หากพจิารณาจากอดตีทีผ่่านมาจะพบว่า มูลค่าสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึง่จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว ท าให้บรษิทัจ าเป็นต้องวางแผนการสัง่ซือ้
วตัถุดบิ และการจดัเกบ็สตอ็กสนิคา้คงเหลอืใหเ้พยีงพอต่อปรมิาณความต้องการ และจะต้องป้องกนั
ปญัหาการขาดแคลนวตัถุดบิทีจ่ะใชใ้นการผลติเพื่อจดัจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม้
ยางพารา ซึง่ในอดตีทีผ่่านมาบรษิทัมกีารจดัเกบ็สตอ็กไมย้างพาราโดยวางแผนดา้นปรมิาณไวอ้ย่าง
เพยีงพอ และในบางช่วงที่ราคาปรบัตวัเพิม่สงูขึน้เนื่องจากไมย้างพารามรีาคาแพง บรษิทัสามารถน าสตอ็ก
สนิคา้ทีม่อียู่ไปจดัจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอกได ้แต่โดยปกตแิลว้ไมย้างพาราแปรรูปในระดบัคุณภาพ
ดจีะถูกส่งต่อเพื่อใชใ้นกระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัทัง้หมด โดยไม่มกีารจ าหน่ายใหก้บั
บุคคลภายนอก ในปจัจุบนับรษิทัมปีรมิาณค าสัง่จา้งผลติและค าสัง่ซือ้สนิคา้เขา้มาเป็นจ านวนมาก 
ดงันัน้ไมย้างพาราแปรรูปและอบแหง้ทีไ่ดจ้ากกระบวนการแปรรูปและอบแหง้ของบรษิทักว่ารอ้ยละ 95 
ที่บริษัทผลิตได้จะถูกส่ง เขา้สู่กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัทัง้หมด โดยไมย้างพาราแปร
รูปและอบแหง้ทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 5 จะจดัอยู่ในกลุ่มไมแ้ปรรูปทีไ่ม่ไดถู้กน าไปใชใ้นการผลติ
เฟอรน์ิเจอร ์เนื่องจากคุณภาพไม่ผ่านการคดัเลอืก และขนาดหน้าไมท้ีเ่ลื่อยไม่ไดข้นาดตามทีก่ าหนด 
ไมแ้ปรรูปจ านวนนี้จะถูกน าไปจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอก ทีร่บัซือ้เพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการ
ผลติเป็นสนิคา้ อาท ิพาเลทส าหรบัวางสนิคา้ต่อไป 

 
ส าหรบัการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศทีผ่ลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) 

และกลุ่มลูกคา้ Modern Trade ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการผลติสนิคา้ประเภท
เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ซึง่บรษิทัมเีงื่อนไขจะต้องผลติสนิคา้ส าเรจ็รูปเพื่อจดัเกบ็สตอ็กไวร้อการ          
ส่งมอบ โดยทางลูกคา้ต่างประเทศและ Modern Trade จะแจง้ปรมิาณการส่งมอบสนิคา้ส าเรจ็รูปที่
บรษิทัผลติไวร้อเป็นครัง้ๆ ไป ซึ่งทางบริษัทจ าเป็นที่จะต้องมีสต็อกสินค้าไว้เพียงพอและควบคุม
ให้มีการส่งมอบสนิคา้ไดต้รงต่อเวลา ส าหรบัช่วงปี 2559 ทีผ่่านมา มูลค่าสนิคา้คงเหลอืของบรษิัทโดย
ส่วนใหญ่คอืสนิคา้ระหว่างผลติคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.97 ของมูลค่าสนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิหรอืคดิ
เป็นมูลค่าเท่ากบั  446.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีม่มีูลค่าเท่ากบั 341.16 
ลา้นบาท ซึง่เป็นช่วงทีบ่รษิทัอยู่ระหว่างการผลติสนิคา้เพื่อรองรบัการส่งมอบตามค าสัง่ซือ้ของกลุ่ม
ลูกคา้ต่างประเทศและ Modern Trade รองลงมาคอื กลุ่มสนิคา้ส าเรจ็รูป คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.78 
ของมูลค่าสนิคา้คงเหลอื – สุทธ ิหรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 217.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 ทีม่มีูลค่าเท่ากบั 171.15 ลา้นบาท   
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หากพจิารณาระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (ค านวณโดยใชส้นิคา้คงเหลอื – กลุ่มสนิคา้ส าเรจ็รูป โดย       
ไม่รวมสนิคา้ระหว่างผลติ สนิคา้ระหว่างทางและวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ) ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และ 
ปี 2559 พบว่า บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ เท่ากบั 60.86 วนั 60.18 วนั และ 71.20  วนั 
ตามล าดบั หากพจิารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ตัง้แต่ช่วงปี  2557 จนถงึปจัจุบนั จะ
พบว่ามจี านวนวนัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุส าคญัเกดิจาก บรษิทัมปีรมิาณสตอ็กสนิคา้ส าเรจ็รูปเพิม่
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องจากมูลค่า 171.15 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เพิม่ขึน้เป็น 217.80 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นไปตามการขยายตวัของรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้ 
ประกอบกบับรษิทัมเีงื่อนไขในการสตอ็กสนิคา้ส าเรจ็รูปเพื่อรอการส่งมอบใหก้บัลูกคา้ Modern Trade 
ภายในประเทศ ซึง่ในปี 2559 กลุ่มลูกคา้ประเภท Modern Trade มีอัตราการเติบโตของรายได้จาก
การขายเพิม่ขึน้ และการปรบัแผนกลยุทธข์ยายยอดขายในกลุ่มรา้นคา้ Dealer ใหเ้พิม่สงูขึน้ ส่งผลให้
บร ิษ ัทจ า เป็นจะต ้องสัง่ ซื ้อส ินค ้า เพื่อ รองร ับการ เต ิบ โตของค าสั ง่ ซื ้อของลูกค ้า ในก ลุ ่มนี้  
นอกจากนี้ยงัรวมถงึการสตอ็กสนิคา้ของรา้นคา้ปลกีแคนดูทีเ่ปิดใหบ้รกิารรวม 6 สาขาในขณะนี้ดว้ย 

 
ส าหรบันโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้คงเหลอืนัน้ ปจัจุบนับรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผื่อ

สนิคา้ลา้สมยั ทางบรษิทัไดเ้ริม่ใชน้โยบายการตัง้ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ โดยพจิารณา
จากสนิคา้ทีม่อีายุเกนิ 3 ปีขึน้ไป สภาพสนิคา้และประสบการณ์ทีผ่่านมาในอดตี โดยประมาณค่าเผื่อ
มูลค่าสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้รอ้ยละ 5 ของมูลค่าสนิคา้ทีจ่ะไดร้บั หากสนิคา้คา้งนานเกนิกว่า 4 
ปีขึน้ไป จะตัง้ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลา้สมยัรอ้ยละ 50 ของมูลค่าสนิคา้ทีจ่ะไดร้บั นอกจากนี้บริษัทยังมี
สินค้าที่ถูกจัดประเภทอยู่ในคลังสินค้าส าเร็จรูปรอพิจ ารณา โดยจะตัง้ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยร้อย
ละ 20 ของมูลค่าสินค้าที่จะได้รับ  

 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบรษิทัไดเ้น้นด าเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและตดิตาม

การเคลื่อนไหวของสนิคา้คงเหลอือย่างต่อเนื่อง หากเป็นสนิคา้ทีม่กีารเคลื่อนไหวชา้ หรอืเป็นส่วนที่
ตกคา้งจากการส่งมอบ บรษิทัจะแกป้ญัหาโดยการจดัใหม้รีายการส่งเสรมิการขาย เพื่อเป็นช่องทางการ
ระบายสนิคา้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้
เป็นจ านวน 5.76 ลา้นบาท  

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัมมีูลค่าสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เท่ากบั 607.20ลา้น

บาท 644.24 ลา้นบาท และ 824.55 ลา้นบาท ตามล าดบั มรีายละเอยีดในแต่ละรายการทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 
- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่าที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิเท่ากบั 373.00 ล้านบาท 360.46 ล้านบาท และ 351.77 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 30.11 รอ้ยละ 23.93 รอ้ยละ 14.92 ตามล าดบั 

ในปี 2559 บรษิทัมกีารลงทุนในส่วนที่ส าคญัคือ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เพิม่ขึน้ 22.12 ลา้นบาท ยานพาหนะส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 9.15 ลา้นบาท และเครื่องจกัรระหว่าง
ตดิตัง้ 1.05 ลา้นบาท โดยไม่มกีารลงทุนในสว่นของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งแต่อย่างใด  
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- ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิ – สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มมีูลค่า
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิ – สุทธ ิเท่ากบั 183.58 ลา้นบาท 160.88 ลา้นบาท และ 347.60 ลา้น
บาท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 14.82 รอ้ยละ 10.68 และ รอ้ยละ 14.75 ตามล าดบั 

ในปี 2554 บรษิทัใชร้าคาประเมนิซึง่เป็นวธิตีรีาคาใหม่ในการวดัมูลค่าอาคาร และเครื่องจกัรเพื่อ
รบัรูม้ ูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมูลค่าตามบญัชอีย่างมนีัยส าคญั โดยใชว้ธิี
เปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรบัการประเมนิราคาเครื่องจกัร และใชว้ธิตี้นทุน (Cost 
Approach) ส าหรบัการประเมนิราคาอาคาร ซึง่ตามมาตรฐานบญัชบีรษิทัจะต้องมกีารประเมนิราคา
อาคาร และเครื่องจกัร ทุก ๆ 5 ปี ซึง่ในปี 2559 ช่วงเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน บรษิทัมกีารประเมนิราคา
ดงักล่าว และเกดิเป็นก าไรจากการตรีาคาทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ 166.39 ลา้นบาท 

 
สนิทรพัยร์วม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัมมีูลค่าสนิทรพัย์รวม เท่ากบั 1,238.67 ล้านบาท 

1,506.20 ลา้นบาท และ 2,357.28 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
สาเหตุส าคญัทีท่ าใหร้ายการสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัส าหรบัปี 2559 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิ

สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด สนิคา้คงเหลอื และสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิ  
 

สภาพคล่อง  
บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบั 0.98 เท่า 0.94 เท่า 

และ 1.42 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราส่วนสภาพคล่อง เกดิจากรายการสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีน ซึง่หาก
พจิารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทพบว่า ในภาพรวมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมมีูลค่าสนิทรพัย์
หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบั 631.47 ล้านบาท 861.96 ล้านบาท และ 
1,532.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะทีม่มีูลค่าหนี้สนิหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 
เท่ากบั 644.58 ล้านบาท 918.11 ล้านบาท และ 1,076.24 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสาเหตุของการเพิม่ขึน้อย่างมี
นยัส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2558 และ 2559 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สดเป็นส าคญั โดยมมีลูค่าของรายการดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบั 32.02 ลา้น
บาท 61.10 ล้านบาท และ 408.67 ล้านบาท ตามล าดบั ส่งผลให้บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องปรบัตัวเพิ่มสูงขึ้น
ดงักล่าว โดยเงินสดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการออกและเสนอขายหุน้กูเ้มื่อช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา 

นอกจากนี้หากพจิารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ พบว่า บรษิัทมอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบั 0.29 เท่า 0.28 เท่า และ 0.64 เท่า ตามล าดบั ซึง่อตัราส่วนที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าวเกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2559 เช่นเดยีวกนักบัการเพิม่ขึน้ของ
อตัราสว่นสภาพคล่อง 

 
หนี้สนิ 
หนี้สนิหมุนเวยีน  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัมมีูลค่าหนี้สนิหมุนเวยีน เท่ากบั 644.58 ลา้นบาท 

918.11 ลา้นบาท และ 1,076.24 ลา้นบาท ตามล าดบั มรีายละเอยีดในแต่ละรายการทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
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- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 
2559 มมีลูค่าเท่ากบั 330.98 ลา้นบาท 540.24 ลา้นบาท และ 672.87 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อหนี้สนิ
และส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 26.72 รอ้ยละ 35.87 และรอ้ยละ 28.54 ตามล าดบั โดยเงนิเบกิเกนิ
บญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิถูกน ามาใชเ้ป็นวงเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นส าคญั และส าหรบัสาเหตุทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัส าหรบัปี 2559 เกดิจากบรษิทัมคีวาม
จ าเป็นต้องใชว้งเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัการสตอ็กสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ เพื่อเตรียมพร้อมรองรบัค า
สัง่ซื้อจากลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัเตรยีมสตอ็กสนิคา้ส าหรบักลุ่ม
ลูกคา้รา้น Dealer ทีเ่ตบิโตขึน้แบบกา้วกระโดด นอกจากนี้ยงัเกดิจากการใชว้งเงนิของบรษิทัย่อย เพื่อ
เตรยีมการด าเนินธุรกจิส าหรบัสาขาของรา้นแคนดูทีข่ยายเพิม่จากเดมิ จนปจัจุบนัมจี านวนทัง้สิน้ 6 
สาขา 

- เจ้าหนี้การค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 135.18 ล้านบาท 
180.09 ลา้นบาท และ 177.83 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 
ร้อยละ 10.91 ร้อยละ 11.96 และร้อยละ 7.54 ตามล าดบั ซึ่งบริษัทมีมูลค่าเจ้าหนี้ที่เกดิจากการสัง่ซื้อ
วตัถุดบิเพื่อเตรยีมใชใ้นกระบวนการผลติรองรบัค าสัง่ซือ้ในส่วนธุรกจิเฟอรน์ิเจอรท์ีเ่พิม่ขึน้ โดยทีผ่่านมา
บรษิทัมรีะยะเวลาการจ่ายช าระคนืหนี้ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบั 57.06 วนั 57.80 วนั และ 
65.52 วนั ตามล าดบั ซึง่การจ่ายช าระคนืหนี้เป็นไปตามนโยบายการเรยีกเกบ็เงนิจากเจา้หนี้การคา้ของ
บรษิทั  

- เงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี  2558 และ ปี 
2559 มมีลูค่าเท่ากบั 66.97 ลา้นบาท 63.41 ลา้นบาท และ 85.98 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อ
หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุน้เท่ากบั ร้อยละ 5.41 ร้อยละ 4.21 และร้อยละ 3.65 ตามล าดับ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของยอดคงคา้งวงเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมด โดยบรษิทัมยีอดคงคา้งวงเงนิกูย้มืระยะยาวเท่ากบั 
233.77 ลา้นบาท 177.77 ลา้นบาท และ 153.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ในสว่นของวงเงนิกูย้มืระยะยาวของ
บรษิทัมแีนวโน้มปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมกีารจ่ายช าระคนืหนี้ นอกจากนี้ยงัไดม้กีารเจรจา
เพื่อขอปรบัโครงสรา้งมาเป็นการขยายวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ เพื่อใชเ้ป็นวงเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั 

 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัมมีลูค่าหนี้สนิไม่หมุนเวยีน เท่ากบั 194.97 ลา้นบาท 

134.44 ลา้นบาท และ 621.95 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดในรายการทีส่ าคญั ดงันี้  
- หุน้กู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 498.31 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นต่อหนี้สนิและสว่นของ

ผูถ้ือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ  21.14 เกดิจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดอืนพฤษภาคม มูลค่า 500 
ลา้นบาท หกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้กูจ้ านวน 1.69 ลา้นบาท   

- เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 166.80 ลา้นบาท 
114.36 ลา้นบาท และ 67.17 ลา้นบาท ตามล าดบั  คดิเป็นสดัส่วนต่อหนี้สนิและส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 
รอ้ยละ 13.47 ร้อยละ 7.59 และร้อยละ  2.85 ตามล าดบั ซึง่เงนิกู้ยมืระยะยาวไดป้รบัลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากการจ่ายช าระคนืหนี้พรอ้มกบัปรบัโครงสรา้งวงเงนิไปเป็นวงเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 
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หนี้สนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวม เท่ากับ 839.55 ล้านบาท 

1,052.54 ลา้นบาท และ 1,698.19 ลา้นบาท ตามล าดบั 
รายการทีส่ าคญัของหนี้สนิรวม คอื รายการเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รองลงมา

คอืรายการหุน้กู ้เจา้หนี้การคา้ และรายการเงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและเงนิกูย้มืระยะยาว 
– สทุธ ิตามล าดบั 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2557 2558 และ ปี 2559 บรษิัทมมีูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 399.12 ล้านบาท 

453.66 ลา้นบาท และ 659.09 ลา้นบาท ตามล าดบั  
โดยสว่นของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดในรายการทีส่ าคญั ดงันี้ 
- ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากบั 130 ลา้น

บาท (จากทุนจดทะเบียน 195 ล้านบาท) 137.55 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบยีน 195 ล้านบาท) และ 
142.21 ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบยีน 195 ลา้นบาท) ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมี
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 142.21 ลา้นบาท (จากทุนจดทะเบยีน 195 ลา้นบาท) โดย
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท ตามขอ้มูลงบการเงนิรวม
ของบรษิทั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.03 ต่อหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ โดยทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืมไีว้
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีย่งัไม่ไดถู้กใชส้ทิธมิจี านวน 211,042,396 หน่วย 

- สว่นเกนิมลูค่าหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัมสี่วนเกนิมูลค่าหุน้ เท่ากบั 
105.48 ลา้นบาท 113.03 ลา้นบาท  และ 117.69 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ในช่วงปี 2557 เป็นผลจากการเสนอ
ขายหุน้ใหก้บัประชาชนตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2556 ในราคาหุน้ละ 1.20 บาท โดยบรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้
จ านวนเงนิประมาณ 144.00 ลา้นบาท (ก่อนหกัค่าใชจ้่าย) และไดบ้นัทกึเป็นทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท 
และเป็นส่วนเกนิมูลค่าหุ้นจ านวน 105.48 ลา้นบาท และส าหรบัปี 2558 - 2559 เกดิส่วนเกนิมูลค่าหุน้
เพิม่เตมิอกีจ านวน 12.21 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ 

- ก าไรสะสม – ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บรษิทัมกี าไรสะสม – 
ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 187.96 ลา้นบาท 245.81 ลา้นบาท และ 294.97 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทมกี าไรสะสม – ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.51 ต่อหนี้สนิและ
สว่นของผูถ้อืหุน้ โดยในสว่นของก าไรสะสม – ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 นี้ สว่นหนึ่งเป็น
รายการตัดจ่ายจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรพัย์สนิในส่วนอาคาร และเครื่องจกัร ซึ่งโอนเขา้ก าไร
สะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงนิปนัผลได ้อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิประจ าปี 2559 
สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาอนุมตัเิพื่อใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 0.0535 บาท เป็นเงนิรวมประมาณ 30.45 ลา้นบาท แก่ผูถ้อืหุน้ โดยจ่ายจากกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุนและกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 0.0154 บาทต่อหุน้ และ 
0.0381 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั และก าหนดวนัจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม ปี 
2560 ต่อไป  
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กระแสเงนิสด ส าหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนินงาน 
บรษิัทมรีายการส าคญัที่มผีลต่อกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเกดิจากมกีารใช้เงนิสดเพื่อสต็อกสนิค้าคงเหลอื

เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้วจ านวน 176.58 ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัเกดิจากรายการสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 57.77 ลา้น
บาท จากการวางเงนิมดัจ าจ านวน 50 ล้านบาท เพื่อใช้ประกอบการศกึษาความเป็นไปได้ของการเขา้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ห่งหนึ่ง รวมถงึเงนิทดรองจ่ายซึง่เป็นส่วนหนึ่งของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นทีเ่พิม่ขึน้ 11.92 
ล้านบาท โดยเงินทดรองจ่ายที่เกดิขึน้เกี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมการเขา้ลงทุนในธุรกจิด้านพลงังาน รายการหลกัที่เกดิขึ้น
ดงักล่าว ส่งผลใหบ้รษิัทมกีระแสเงนิสดสุทธจิากการด าเนินงานเท่ากบั ติดลบ 100.85 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงปี 
2558 ทีม่กีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเท่ากบั 12.16 ลา้นบาท 

 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน 
บรษิทัมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เท่ากบั ตดิลบ 68.29 ลา้นบาท รายการทีส่ าคญัเกดิจาก ในปี 2559 มเีงนิ

สดถูกน าไปใชล้งทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ 75.06 ลา้นบาท เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 50.00 ลา้นบาท และเงนิสดจ่าย อาคาร 
และอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 35.23 ลา้นบาท  

 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เท่ากบั 516.71 ลา้นบาท รายการทีส่ าคญัเกดิจากการไดเ้งนิจากการออก

และเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 500 ล้านบาท และรายการเบกิเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
เพิม่ขึน้ 132.56 ลา้นบาท เป็นส าคญั  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั 408.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีม่จี านวนเท่ากบั 61.10 ลา้นบาท 
 
หากพจิารณาจากอตัราส่วนวงจรเงนิสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2559 บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย 

เท่ากบั 71.20 วนั ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ เท่ากบั 53.25 วนั และระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่เท่ากบั 65.52 วนั ซึง่ท าให้
บรษิทัม ีCash Cycle เท่ากบั 58.93 วนั โดยมรีะยะเวลาเพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีม่ ีCash Cycle อยู่ที ่50.66 วนั โดย 
Cash Cycle เท่ากบั ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่บวกระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ หกัดว้ยระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ 

 
(5.) ภาระหนี้สนิ 

1. ยอดรวมตราสารหนี้ 
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันจ านวน 

500,000 หน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท หุน้กูน้ี้มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.4 ต่อปี ดอกเบีย้ครบก าหนดช าระ
ทุก 3 เดอืน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561 

 
2. เงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และภาระการน า

สนิทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั 
บรษิทัมภีาระหนี้เงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 153.14 ลา้นบาท ซึง่มกี าหนด

ระยะเวลาการจ่ายช าระคนื ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2561 – เดอืนมนีาคม 2564 
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3. ยอดรวมหนี้สนิประเภทอื่นของบรษิัท และบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และภาระการน า

สนิทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั 
- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 28.04 
เงนิกูย้มืประเภทแพคกิง้เครดติ 103.05 
เงนิกูย้มืประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 535.00 
เงนิกูย้มืประเภทสญัญาทรสัตร์ซีที 6.79 
รวม 672.88 

 
วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งต้นค ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบรษิทัพรอ้มทัง้ทีด่นิและบญัชเีงนิฝาก

ประจ าของกรรมการบางท่านของบรษิทั เงนิฝากประจ าของบรษิทั และทีด่นิ อาคาร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั 
 

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ จ านวน 14.81 ลา้นบาท 
 

4. หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
- บรษิัทมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าพื้นที่และบรกิารกบับรษิัทเอกชนในประเทศห้าแห่งเพื่อใช้เป็น

ส านกังานสาขาและรา้นคา้ปลกีสนิคา้เบด็เตลด็ซึง่สญัญาดงักล่าวมกี าหนดระยะเวลา 3 ปีโดยสญัญา
ฉบบัสดุทา้ยจะสิน้สดุลงในเดอืนมกราคม 2560 เป็นจ านวน 55.80 ลา้นบาท 

- บรษิทัมหีนงัสอืค ้าประกนับรษิัทซึง่ออกโดยธนาคารในประเทศสามแห่งใหก้บับรษิทัเอกชนสองแห่ง
และหน่วยงานรฐับาลแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 29.30 ลา้นบาท 

- บรษิทัมเีลตเตอรอ์อฟเครดติทีย่งัไม่ไดใ้ชก้บัธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 
5 ลา้นบาท 

- บรษิทัมภีาระผกูพนัจากการก่อสรา้งอาคารส านกังานเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 23.5 ลา้นบาท 
- สญัญาซือ้และขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มรีะยะเวลาครบก าหนด

ในระหว่างเดอืนเมษายนและเดอืนมถุินายน 2560 จ านวน 6.67 ลา้นบาท 
- บรษิทัมภีาระผกูพนัจากเงนิประกนัโครงการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในกจิการทีด่ าเนิน

ธุรกจิเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงนิ 50 ลา้นบาทจากจ านวนเงนิรวม
ทัง้สิน้ 100 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้่ายช าระเงนิประกนับางสว่นภายใต้โครงการนี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของกจิการดงักล่าวแล้วเป็นจ านวนเงนิ 50 ล้านบาทซึ่งบรษิัทแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของ 
“เงนิมดัจ าและเงนิประกนั” ในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
หากผลการศกึษาไม่เป็นทีพ่งึพอใจเจา้ของโครงการตอ้งคนืเงนิมดัจ าดงักล่าวเตม็จ านวน 

 
(6.) คดฟ้ีองรอ้ง 

-ไม่ม-ี 
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(7.) รายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชปีี 2559 มดีงันี้ 

 

บคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่าของรายการระหว่าง
กนั (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ในรอบปี 2559 และ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
1. บจก.อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่
มอลล ์ 

 (Index Living Mall) 

มกีรรมการเป็นคู่สมรส
ของนายอารกัษ์ 
สุขสวสัด ์ซึง่ด ารง
ต าแหน่งเป็นผูถ้อืหุน้ 
กรรมการ กรรมการผูม้ ี
อ านาจลงนาม และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 
 

ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม :บริษัทเช่า
พื้นที่ Index Living Mall เพื่อจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารา ภายใต้ตราสินค้า 
“ELEGA”  

20.71  - เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ผลติภณัฑ์ของบรษิัท
เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ บรษิทัไดเ้ช่าพืน้ทีภ่ายใน Index Living Mall ในท าเลทีม่ ี
ศกัยภาพรวม 13 สาขา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เพื่อวางจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ส าเรจ็รูปทีผ่ลติจากไมย้างพาราและไมจ้รงิ 
ภายใตต้ราสนิคา้ “ELEGA“ 

- Index Living Mall ไม่มนีโยบายใหบุ้คคลอื่นเช่าพื้นทีเ่พื่อจ าหน่ายสนิคา้ 
นอกจากจะเป็นการจ าหน่ายสนิค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า
เท่านัน้ ซึง่การเช่าพืน้ทีเ่พือ่จ าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัใน Index Living 
Mall ถอืเป็นการเตมิเต็มเฟอร์นิเจอร์ทีว่างจ าหน่ายใน Index Living Mall 
ใหม้คีวามสมบรูณ์มากขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัจ่ายค่าเช่าพื้นทีใ่หก้บั Index Living 
Mall ในราคาที่สมเหตุสมผล ยุตธิรรม และเป็นไปตามปกติธุรกจิการค้า 
(Fair and at arm’s length)  

- บรษิทัขายเฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอร์ดใหก้บั Index Living Mall โดยเริม่
จ าหน่ายตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2555 ซึ่งก าหนดราคาขายตามเกณฑ์การ
พจิารณาก าหนดราคาของบรษิัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกจิ
การคา้ (Fair and at arm’s length basis) 

เงินประกนัการเช่าและบริการโชว์รูม : 
บรษิทัวางเงนิประกนัการเช่าและบรกิารโชว์
รูมให้ไว้กบั Index Living Mall เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการเช่าพื้นที่และการบรกิาร
ของ Index Living Mall ซึ่งเป็นไปตาม
เงือ่นไขสญัญาเช่าและบรกิารพืน้ที ่

4.93 

เจ้าหน้ีอ่ืน : เป็นรายการคา้งจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบรกิารของ Index Living Mall ซึ่งไม่
เขา้รอบการจ่ายเงนิของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัท
ได้จ่ายช าระยอดค้างดังกล่าวกับ Index 
Living Mall เรยีบรอ้ยแลว้ 

1.96 
 

ขายสินค้า บรษิทัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรป์าร์ติ
เคลิบอร์ดใหก้บั Index Living Mall โดยเริม่
มกีารจ าหน่ายตัง้แต่เดอืนกนัยายน ปี 2555 

12.97 
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บคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่าของรายการระหว่าง
กนั (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ในรอบปี 2559 และ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
1. บจก.อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่
มอลล ์ 
(Index Living Mall) 
(ต่อ) 

 ลกูหน้ีการค้า Index Living Mall มยีอดคา้ง
ช าระค่าสนิคา้กบับรษิทั โดยยอดหนี้ดงักล่าว
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 

3.14 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวถอืเป็น
การด าเนินธุรกจิตามปกตขิองกจิการ และเป็นไปตามเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผล 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

2. บจก.อนิเดก็ซ์ 
อนิเตอรเ์ฟิรน์ 

 (IIF) 

- บรษิทัในกลุ่ม INDEX  
- มกีรรมการเป็นคู่สมรส
ของนายอารกัษ์ สุข
สวสัดิ ์ซึง่ด ารงต าแหน่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ 
กรรมการผูม้อี านาจลง
นาม และผูบ้รหิารของ
บรษิทั 
 

ขายสินค้า  บริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
กระดาษปิดผวิให้กบั IIF โดยเริม่จ าหน่าย
ตัง้แต่ปี 2553  

15.06 - IIF ด าเนินธุรกจิผลติเฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในบรษิทัผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอร์รายใหญ่ของประเทศ 
โดย IIF เริม่สัง่ซื้อกระดาษปิดผวิจากกลุ่มบรษิทัตัง้แต่ปี 2553  

- กระดาษปิดผวิทีบ่รษิทัจ าหน่ายใหก้บั IIF จะมคีุณสมบตัเิฉพาะซึ่งแตกต่าง
จากมาตรฐานทีผู่ซ้ื้อรายอื่นทัว่ไปใชใ้นการผลติ อาท ิส ีความเงา และความ
หนา เป็นต้น ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดราคาขายตามเกณฑ์การพจิารณาก าหนด
ราคาในเงื่อนไขยุตธิรรม และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการค้า (Fair and at 
arm’s length basis) 

- บรษิทัสัง่ซื้อกระดาษปิดผวิและขอบพวีซีจีาก IIF เพื่อผลติเฟอร์นิเจอร์บาง
รุ่นจ าหน่ายใหก้บั Index Living Mall เนื่องจากบรษิทัไม่สามารถผลติและ
จดัหาวตัถุดบิดงักล่าวได้ตามคุณสมบตัิที่ผู้ซื้อก าหนดและภายใต้ต้นทุนที่
ยอมรบัได ้ 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวถอืเป็น
การด าเนินธุรกจิตามปกตขิองกจิการ และเป็นไปตามเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผล 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 

ลูกหน้ีการค้า IIF มียอดค้างช าระค่า
กระดาษปิดผวิกบับรษิทั โดยมอีายุลกูหนี้อยู่
ในช่วงไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่งเป็นปกตขิองการ
ช าระค่าสนิคา้ของ IIF 

5.38 

ซ้ือวตัถุดิบ บริษัทซื้อกระดาษปิดผิวและ
ขอบพวีซีีจาก IFF เพื่อผลติสินค้าบางรุ่น
จ าหน่ายใหก้บั Index Living Mall  

0.73 

เจ้าหน้ีการค้า บริษัทมียอดค้างช าระค่า
กระดาษปิดผวิและขอบพวีซีใีหก้บั IFF โดย
ยอดหนี้ดงักล่าวยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 

0.19 

 
 



 

หน้าที ่49 

 
(8.) สาระส าคญัของสญัญาในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
โปรดดูรายละเอยีดใน ในหวัข้อสารสนเทศบญัช ี1 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาการซื้อขายหุ้น (Share 

Purchase Agreement) ฉบบัล่าสุดวนัที่ 3 เมษายน 2560 ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้ 3.1 และ 3.3 และสรุป
สาระส าคญัของร่างสญัญาผูถ้อืหุน้ ฉบบัวนัที ่3 เมษายน 2560 ขอ้ 3.4  

 
(9.) ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
 

(10.) ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเพยีงพอของเงนิทุน 
คณะกรรมการบรษิทั มมีตเิหน็ชอบใหเ้ขา้ท ารายการ โดยที่บรษิทัมแีหล่งทีม่าของเงนิทีเ่พยีงพอต่อการเขา้

ท ารายการดงักล่าว ตามรายละเอียดในหวัข้อสารสนเทศบญัช ี1 ข้อ 6. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการซื้อสนิทรพัย์ และ
รายละเอยีดในการออกหลกัทรพัย ์

 
(11.) การประเมนิราคาทรพัยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

-ไม่ม-ี 
 

(12.) แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
 

(13.) กรรมการอสิระของบรษิทั ทีส่ามารถเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแทน 
ไดแ้ก่ พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์หรอื รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ ซึง่เป็นกรรมการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีกบั

วาระทีเ่สนอในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
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