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วิสัยทัศน์
(Vision)

“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำด้ำนธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ในภูมิภำคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ และสร้ำงโอกำสในกำร

เติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง”

พันธกิจ
(Mission)

      Sustainability 
กำรพัฒนำให้องค์กรเติบโตด้วยควำมยั่งยืน ได้แก่ กำรจัดหำแนวทำงเพื่อลดต้นทุน

และค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นผูผ้ลติเฟอร์นเิจอร์ของบรษิทั / กำรขยำยสูธ่รุกจิด้ำนพลงังำน

ทดแทน ซึง่เป็นแนวโน้มท่ีส�ำคญัและเป็นส่วนหนึง่ของกำรสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน 

เป็นกำรสร้ำงรำยได้และผลก�ำไรอย่ำงต่อเนื่องให้กับภำพรวมของธุรกิจ เป็นต้น

      Diversification 
กำรกระจำยควำมเสีย่งในธรุกิจ เช่น กำรมทีัง้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำทัง้ในและต่ำง

ประเทศ กำรมกีลุม่ลูกค้ำท่ีหลำกหลำย ตัง้แต่กำรส่งออก ร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่ โชว์รมู

จ�ำหน่ำยสนิค้ำในระดบักลำงถงึบน ร้ำนค้ำส่ง ร้ำนค้ำปลกีเฟอร์นเิจอร์ทัว่ประเทศ และยัง

รวมถงึกำรขยำยธรุกิจไปยงัธรุกจิประเภทอืน่ ๆ อำท ิธรุกจิด้ำนพลังงำน เพือ่กระจำย

ควำมเสีย่งและไม่พึง่พงิธรุกิจเฟอร์นเิจอร์เพยีงอย่ำงเดียว

      Adaptation 
กำรพร้อมสร้ำงกลยทุธ์แห่งกำรเปลีย่นแปลงและปรบัตวัในธรุกจิอย่ำงต่อเน่ือง เพือ่สร้ำง

โอกำสในกำรด�ำเนนิธุรกิจให้เป็นไปด้วยควำมมัน่คงและยัง่ยืน ตัง้แต่เริม่ต้นจำกธรุกิจกำร

เป็นผู้ผลติชิน้ส่วนเฟอร์นเิจอร์ มำถงึผูผ้ลติเฟอร์นเิจอร์ไม้ยำงพำรำ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์

ตเิคิลบอร์ด และผูผ้ลิตกระดำษปิดผวิเพือ่ลดต้นทนุในกำรผลติเฟอร์นเิจอร์ เป็นต้น

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 25622



วัตถุประสงค์

เป้าหมายระยะยาว
บรษิทัก�ำหนดเป้ำหมำยระยะยำว โดยจะรกัษำอัตรำกำรเจรญิเตบิโต

ของยอดขำย และก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนในกลุม่ธรุกจิเฟอร์นเิจอร์

ให้เตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง และมุ่งสูก่ำรเป็นองค์กรพฒันำต่อยอดกำร

ลงทนุเพือ่ลดต้นทนุในธรุกจิกำรผลติเฟอร์นเิจอร์แบบครบวงจร 

รวมถึงกำรตั้งเป้ำหมำยผลตอบแทนจำกธุรกิจด้ำนพลังงำน

ทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดภำยในระยะเวลำ 3 ปี รวมถึง

กำรกระจำยควำมเสีย่งในกำรด�ำเนนิธุรกจิสูธุ่รกจิประเภทอืน่ ๆ  ที่

มศีกัยภำพและโอกำสในกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง

ส�ำหรบัเป้ำหมำยระยะยำวมำกกว่ำ 3 ปีขึน้ไป บรษิทัตัง้เป้ำหมำยกำร

เป็นผูน้�ำในธรุกจิกำรเป็นผูผ้ลติและจดัจ�ำหน่ำยเฟอร์นเิจอร์เพือ่กำร

ส่งออก และกำรเป็นผูน้�ำในธรุกจิกำรจดัจ�ำหน่ำยเฟอร์นเิจอร์ให้กบั

ร้ำนค้ำส่งร้ำนค้ำปลกีทัว่ประเทศ และภูมภิำคอำเซยีน

“กำรน�ำพำองค์กรให้มีกำรพัฒนำและ

เติบโตอย่ำงยั่งยืน”

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 3รายงานประจ�าปี 2562



ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

หนว่ย : ลา้นบาท

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 3,590.97 3,395.53 2,780.29

หนี้สินรวม 2,136.56 1,948.21 1,753.73

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,454.41 1,447.32 1,026.56

ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว 239.87 239.85 207.50

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขาย – สุทธิ 1,254.18 1,393.11 1,372.59

รายได้รวม 1,290.90 1,443.33 1,405.89

ต้นทุนขาย 884.73 1,014.99 1,004.20

ค่าใช้จ่ายรวม 1,259.81 1,400.20 1,347.00

ภาษีเงินได้ 2.58 13.21 11.65

ก�าไรส�าหรับปี 39.27 29.05 64.27

ก�าไรส�าหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 40.29 33.76 70.57

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 35.84 28.63 64.27

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36.86 33.33 70.57

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) 1.12 0.94 2.50

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.71 2.35 7.63

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 29.46 27.14 26.84

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 3.04 2.01 4.57

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.47 1.35 1.71

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.04 0.11

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.52 1.51 0.99

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 25624



ธุรกจิภายใตก้ารด�าเนินงานของ ECF

ECF คือ ผูผ้ลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลติจากไมป้ารต์เิคลิบอรด์ 

ไมเ้อม็ดีเอฟ และไมย้างพารา กระดาษปิดผิว ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ 

นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดเ้ขา้รว่มลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน

เร่ืองทีน่่าสนใจเกีย่วกับ ECF

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู เมียนมาร ์ภายใต ้

การเขา้ลงทนุผา่น บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ซึง่สามารถจ�าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(COD) ในเฟสท่ี 1 ขนาดก�าลงั

การผลติ 50 เมกะวตัต ์และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งโครงการ

โรงไฟฟา้เฟสท่ี 2, 3 และ 4 รวมทัง้หมด 220 เมกะวตัต์

1. ในส่วนของธุรกิจเฟอรนิ์เจอร ์บรษัิทใชก้ลยทุธข์ยายพนัธมิตรและ 

เครอืขา่ยลกูคา้ใหมเ่พ่ิมขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ลกูคา้จากประเทศอินเดีย 

ตะวนัออกกลาง และจีน เริม่มีก�าลงัซือ้เขา้มามากขึน้

โครงสร้างรายไดแ้ยกตามผลิตภณัฑ์
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กระดาษปิดผิว 

ไม้ยางพาราแปรรูปอบแหง้
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สารจากประธานกรรมการ

ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ในนามของ 

บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม (“บรษัิท”) 

ขอเรียนต่อท่านผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มว่า เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจภาย 

ใตห้ลกัการก�ากบั ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือน�าพาองคก์รไปสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน 

ตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทท่ีตัง้ไว ้ทัง้นี ้บรษัิทไดพ้ฒันาปรบัปรุงดา้นการก�ากบั

ดแูลกิจการอยา่งตอ่เน่ือง โดยปี 2562 บรษัิทถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่บรษัิทจดทะเบียน

ท่ีมีคะแนนระดบั ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ซึ่งเป็นผลส�ารวจตามโครงการก�ากบัดแูล

กิจการ บรษัิทจดทะเบียน ประจ�าปี 2562 (Corporate Governance Report 

of Thailand Listed Companies 2019) ท่ีสถาบนักรรมการบรษัิทไทยจดัท�าขึน้  

เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลงานท่ีผา่นมาวา่บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะด�าเนินธรุกิจอยา่ง

โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนัน้บรษัิทยงัใหค้วามส�าคญัตอ่การพฒันา 

ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเนน้พัฒนาการด�าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และ 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม เพ่ือสรา้งความสมดลุ ใหเ้กิดขึน้กบัผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียม 

ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ผมขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ท่ีตัง้ใจท�างาน

ดว้ยความมุ่งมั่น อดทน รเิริ่ม และมีวินยั เพ่ือการพฒันาบรษัิทใหเ้จรญิเติบโตย่ิงขึน้ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ 

ลกูคา้ คูค่า้ และผูท่ี้ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการด�าเนินงานของบรษัิทดว้ยดีเสมอมา ถือวา่ทกุทา่นเป็นผูท่ี้มีความส�าคญัในการขบัเคลื่อน

ธรุกิจของบรษัิท และหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะไดร้บัความรว่มมือจากทกุทา่นดว้ยดีเชน่นีต้ลอดไป

 ในโอกาสท่ีเป็นมงคลนี ้ผมขออ�านวยพรใหท้กุทา่น พรอ้มครอบครวั จงประสพแตค่วามสขุ ความเจรญิ ความกา้วหนา้ และความมั่งคั่ง 

สมัฤทธ์ิผลในสิ่งท่ีพงึปรารถนาโดยทั่วกนั

     

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 25626



สารจากประธานกรรมการบริหาร 

ส�าหรบัปี 2562 ท่ีผ่านมานัน้ นบัเป็นอีกปีท่ีมีความทา้ทายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ี

ทราบกนัดีวา่ สถานการณเ์ศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศของเรานัน้ เขา้สูช่่วง

ชะลอการเตบิโต ท�าใหธ้รุกิจตา่ง ๆ ไดร้บัผลกระทบ รวมถงึธรุกิจการผลติและจ�าหนา่ย

เฟอรนิ์เจอรข์องบรษัิท แตท่ัง้นีท้างกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิท ก็ไมไ่ดน่ิ้งนอนใจกบั

สถานการณด์งักลา่ว โดยทกุฝ่ายไดร้ว่มแรงรว่มใจกนัเพ่ือฝ่าฟันปัญหาอปุสรรคใน

ครัง้นี ้ใหผ้า่นไปไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย ซึง่ผลการบรหิารงาน ไดส้ะทอ้นออกมาแลว้

วา่ธรุกิจของเราสามารถอยูร่อด และยงัสรา้งผลก�าไรไดเ้ป็นท่ีนา่พอใจ ทา่มกลาง

สถานการณค์วามไมม่ั่นคงตา่ง ๆ จากปัจจยัภายนอก นอกจากนีบ้รษัิทของเรา 

ยงัคงอยูใ่นชว่งของการเขา้ศกึษาธรุกิจอ่ืน ๆ  ท่ีนอกเหนือจากธรุกิจผลติและจ�าหนา่ย

เฟอรนิ์เจอร ์ซึง่เป็นธรุกิจหลกั เพ่ือเป็นการกระจายความเสีย่งในการด�าเนินธรุกิจ 

เพ่ือใหมี้แหลง่รายไดข้องบรษัิทท่ีมากกวา่หนึง่ทาง ซึง่คณะกรรมการบรหิารหวงัไว้

เป็นอยา่งย่ิงวา่ ธรุกิจใหมท่ี่ก�าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต จะเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้ง

ความแข็งแกรง่ดา้นฐานะทางการเงิน สรา้งรายไดท่ี้มั่นคงใหก้บับรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ไดเ้ป็นท่ีนา่พอใจ

ทา้ยท่ีสดุ ผมในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบรหิาร ขอยดึมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลกั

การก�ากบัและดแูลกิจการท่ีดี ตระหนกัถึงการสรา้งผลตอบแทนท่ีดี และเป็นประโยชน ์แก่ผูมี้สว่นได้

เสียทกุกลุม่ของบรษัิท และเพ่ือการพฒันาองคก์รใหก้า้วไปสูค่วามยั่งยืนในอนาคตตอ่ไป

ขอบคุณครับ

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 7รายงานประจ�าปี 2562



สารจากกรรมการผู้จัดการ 

ปี 2562 ท่ีผ่านมานัน้ ECF มีรายไดม้าจากการด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอร์

ไม้ปารต์ิเคิลบอรด์ ไม้ยางพารา ซึ่งรายไดเ้กิดจากการส่งออก และจ�าหน่ายภายใน

ประเทศ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศ ของบริษัทยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยในช่วงไตรมาสท่ี 4 ท่ีผ่านมา บริษัทสามารถเจาะกลุ่มลกูคา้ในประเทศอินเดีย 

และตะวนัออกกลางได ้นบัจากนีจ้ะเป็นโอกาสใหบ้รษัิทไดร้บัค�าสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เหล่านีไ้ดใ้นอนาคต เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่เหล่านี ้

มีศกัยภาพในการเตบิโต 

ส�าหรบัธรุกิจพลงังานทดแทน ท่ีเขา้ลงทนุผา่นบรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั 

ปัจจุบันนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก�าลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต ์

ภาคใต้ และโรงไฟฟ้าไบโอแมส แก๊สซิฟิเคชั่น ขนาดก�าลังการผลิต 1 เมกะวัตต ์

ท่ีอ �าเภอลอง จังหวัดแพร่ สามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้วนั้น ในรอบปี 

2562 บริษัทมีความยินดีท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศ

เมียนมาร์ สามารถเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส �าหรับเฟสท่ี 1 ขนาดก�าลังการผลิต 

50 เมกะวตัต ์จากทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่วนัท่ี 27 กันยายน 2562 

ท่ีผา่นมา ซึง่ทางโครงการมีแผนเรง่การก่อสรา้งส�าหรบัเฟสท่ี 2 3 และ 4 ท่ีเหลือใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ เพ่ือเรง่

การรบัรูร้ายไดต้อ่ไป และผูบ้รหิารก็ยงัมุง่มั่นท่ีจะพฒันาธรุกิจพลงังานทดแทนใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองเชน่เดียวกนั

และส�าหรบัผลการด�าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา บรษัิทสามารถสรา้งรายไดร้วมเทา่กบั 1,290.90 ลา้นบาท และก�าไร 

สว่นของบรษัิทไดเ้ทา่กบั 40.29 ลา้นบาท โดยเตบิโตเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมารอ้ยละ 19.33 เป็นผลจากนโยบายการบรหิารตน้ทนุ และคา่ใชจ้า่ย 

พรอ้มทัง้การปรบัเปลี่ยนกลยทุธ ์ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยในชว่งท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ทา่มกลางความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ

จากทัง้ภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก นบัเป็นอีกปีท่ีทางทีมงานผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการไดผ้ลเป็นท่ีนา่พอใจ แมว้า่ในแตล่ะ

ปีคณะผูบ้รหิารจะตอ้งเผชิญหนา้กบัการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอก ซึง่ในปีท่ีผา่นมาเราไดเ้นน้ท่ีการจดัท�านโยบายบรหิารจดัการ 

เพ่ือลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละสามารถสรา้งผลก�าไรบรรทดัสดุทา้ย

ใหเ้พ่ิมขึน้จากเดมิ แมใ้นแตล่ะปีนโยบายการบรหิารจะเปลีย่นแปลงไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์เขา้มา แมจ้ะมีทัง้ท่ีควบคมุได ้

และควบคุมไม่ได ้แต่สิ่งท่ีส �าคญั คือความไม่ย่อทอ้ และพ่ายแพต้่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเขา้มาของคณะผูบ้ริหาร และผมตอ้ง 

ขอขอบคณุจากใจจรงิตอ่ทีมงานผูบ้รหิาร และพนกังานในทกุระดบั ท่ีพรอ้มทุ่มเท มุ่งมั่น รว่มแรงรว่มใจ และขอขอบคณุท่ีรว่มเป็น

สว่นหนึง่ท่ีส �าคญัในการผลกัดนั ECF ใหเ้ตบิโต อยา่งมั่นคงรว่มกนัตอ่ไป

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 25628



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2562

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF) ประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณเ์ฉพาะดา้น 

มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มีความเป็น

อิสระในการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ย

1. รศ.ดร. มนตร ี  โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเอกเทอดศกัดิ ์  มารมย ์  กรรมการตรวจสอบ

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ

ส�าหรบัรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 ครัง้ 

โดยในจ�านวน 4 ครัง้ดังกล่าวกรรมการตรวจสอบไดเ้ข้าร่วมประชุมครบองคป์ระชุม 

โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุในทกุครัง้รว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

และผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน เขา้ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ ผลการตรวจสอบบญัชี พรอ้มแสดงหลกัฐาน 

และขอ้มลูประกอบการน�าเสนอในแตล่ะไตรมาส และในบางประเดน็ท่ีส �าคญัทางคณะกรรมการตรวจสอบ 

จะเชิญผูบ้รหิารบรษัิทเขา้รว่มประชมุเพ่ือรว่มชีแ้จงในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดป้ฏิบตัิตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอนมุตัิไว ้

อยา่งเครง่ครดั และผลการประชมุแตล่ะครัง้ไดร้ายงานการปฏิบตังิานโดยสรุปพรอ้มขอ้เสนอแนะท่ีเหน็วา่เป็นประโยชนต์อ่ฝ่ายบรหิาร

ใหค้ณะกรรมการบรษัิท รบัทราบ โดยสามารถสรุปสาระส�าคญั ไดด้งันี ้

• การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2562 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ รายงาน

ทางการเงิน รายการบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�าขึน้โดยถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานบัญชี และขอ้ก�าหนด 

ทางกฎหมาย มีการเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมถึงพิจารณาการวิเคราะหง์บการเงิน 

ในประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญัรายไตรมาส เพ่ือใหม้ั่นใจวา่กระบวนการจดัท�างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส �าคญัมีความถกูตอ้ง 

เช่ือถือได ้และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ รายงาน

ทางการเงินของบรษัิท ไดจ้ดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปมีความถกูตอ้งตามท่ีควรเช่ือถือได ้การเลอืกใชน้โยบายบญัชี

มีความสมเหตสุมผล

• การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 

พรอ้มกนันีไ้ดพิ้จารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2562 ซึง่จะเป็นการเขา้ตรวจสอบและตดิตามขอ้แกไ้ขตามท่ีไดเ้สนอ

แนะไวก่้อนหนา้ ส �าหรบัในสว่นของขอ้ปรบัปรุงเพ่ิมเตมิในบางประเดน็ท่ีไมไ่ดมี้นยัส�าคญั ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดก้�าหนด

กรอบเวลาใหท้างบรษัิทด�าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ท่ีสดุ โดยประเดน็ส�าคญัส�าหรบัปี 2562 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหค้วามส�าคญัเป็นอย่างมาก คือ เรื่องการเรยีกเก็บเงินลกูหนีก้ารคา้ ในกลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลีกเฟอรนิ์เจอร์

รายย่อย (Dealer) ทั่วประเทศ ท่ีจะตอ้งหาแนวทางลดระยะเวลาการเก็บหนีใ้หน้อ้ยลงกว่าเดิม ซึ่งทางบริษัทไดต้ระหนกัถึง 

ประเดน็นีแ้ละก�าลงัด�าเนินการแกไ้ขอยา่งตอ่เน่ือง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 9รายงานประจ�าปี 2562



• การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายถกูตอ้งแลว้

• การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอื รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้มีความสมเหตสุมผล ยตุธิรรม และเป็นไปตามปกตธิรุกิจการคา้ (Fair and at arm’s length) ถกูตอ้ง

ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินโดยครบถว้นแลว้ 

• การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง รายงานผลการตรวจสอบ และการประเมินระบบการควบคมุความเสีย่ง รวมทัง้การแลกเปลีย่น

ขอ้คิดเห็นกบัผูบ้ริหารระดบัสงู ทางบริษัทจะมีการประชมุเพ่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการด�าเนินธุรกิจปีละ 

ไมต่ �่ากวา่ 2 ครัง้ โดยในปี 2562 ไดมี้การจดัประชมุรว่มกนัจ�านวน 2 ครัง้ ในระดบัของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ทัง้นีเ้พ่ือ 

ใหเ้กิดการควบคมุและปอ้งกนัปัจจยัความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการปอ้งกนัหรอืลดทอนความเสีย่งท่ีส �าคญั 

ซึง่ในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา บรษัิทใหค้วามส�าคญัตอ่การบรหิารจดัการความเสี่ยงรวม 7 ดา้น ดว้ยกนัดงันี ้

1. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตังิาน

2. ความเสี่ยงดา้นการเงินและอตัราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงดา้นการผลติ

4. ความเสี่ยงดา้นลกูคา้รายใหมแ่ละการพึง่พิงลกูคา้ในปัจจบุนั

5. ความเสี่ยงดา้นอคัคีภยัภายในโรงงานและการจดัท�าประกนัภยั

6. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบขอ้บงัคบั

7. ความเสี่ยงจากการเขา้ลงทนุและการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม

 ซึง่ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่ ระบบบรหิารความเสีย่งของบรษัิทมีความเพียงพอ และไมป่รากฏความ

เสี่ยงในดา้นใดท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่ผลการด�าเนินงานของบรษัิท

• การพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี ไดพิ้จารณาผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีในรอบปีท่ีผ่านมา โดยค�านึงถึง ช่ือเสียง 

ความนา่เช่ือถือ ความสามารถในการสอบทาน ตรวจสอบ และการใหค้ �ารบัรองงบการเงิน ซึง่ท่ีผา่นมาสามารถด�าเนินการไดท้นัเวลา

อยา่งสม�่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ชอบเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือเสนอใหข้ออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

โดยแตง่ตัง้ให ้นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน เลขท่ี 5389 แหง่บรษัิท เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ�ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชีอิสระและไดร้บัความเห็นชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส �าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ�าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสรจ็รวมไม่เกินวงเงินท่ีขอพิจารณาอนมุตัิไว ้ซึ่งในปีนี ้ทางผูส้อบบญัชี 

จะมีระยะเวลาการปฏิบตังิานในฐานะผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นระยะเวลารวม 3 ปี 

• ส �าหรบัรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเพียงพอและครบถว้นแลว้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256210



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2562

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน)

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF) ประกอบดว้ย 

กรรมการ 4 ทา่น ปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยประกอบดว้ย

1. รศ.ดร. มนตร ี โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

2. รศ. ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการบรหิารความเสี่ยง

3. นายชาลี สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิารความเสี่ยง

4. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิารความเสี่ยง

ส�าหรบัรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดมี้การประชมุรวม 2 

ครัง้ โดยในจ�านวน 2 ครัง้ดงักลา่วกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดเ้ขา้รว่มประชมุครบ

องคป์ระชมุ โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุในทกุครัง้รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

คือ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ซึง่เป็นระดบัฝ่ายบรหิาร 

เขา้ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ ผลการบรหิารความเสี่ยง พรอ้มแสดงหลกัฐานและขอ้มลูประกอบ

การน�าเสนอในแตล่ะครัง้ของการประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดป้ฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอนมุตัิไวอ้ย่างเครง่ครดั และผลการประชมุแต่ละครัง้ 

ไดร้ายงานการปฏิบตังิานโดยสรุปพรอ้มขอ้เสนอแนะท่ีเหน็วา่เป็นประโยชนต์อ่ฝ่ายบรหิารให ้

คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ โดยสามารถสรุปสาระส�าคญั ไดด้งันี ้

• การสอบทานการบรหิารความเสี่ยง รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง และการประเมินระบบการควบคมุความเสี่ยง ซึง่ในรอบปี 

2562 ท่ีผา่นมา บรษัิทใหค้วามส�าคญัตอ่การบรหิารจดัการความเสี่ยง ซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. ความเสีย่งดา้นการปฏิบตังิาน ปัจจบุนับรษัิทสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตังิานไดเ้พียงพอและ

เหมาะสมแลว้

2. ความเสีย่งดา้นการเงินและอตัราแลกเปลีย่น ส �าหรบัประเดน็ดา้นการบรหิารลกูหนี ้เน่ืองจากบรษัิทมีการขยายงานออกไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยในประเดน็นีข้อใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบเรง่แกไ้ขระบบการจดัการเพ่ือติดตามหนีใ้หมี้ความรอบคอบรดักมุและ

ทนัตอ่สถานการณท่ี์เกิดขึน้กบัลกูคา้แตล่ะรายใหเ้ขา้สูร่ะบบท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดระยะเวลาการ

จดัเก็บหนี ้และลดมลูคา่หนีค้า้งช�าระนานใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ืองและโดยเรว็ตอ่ไป ส�าหรบัดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ทางบรษัิทได้

พิจารณาจดัท�าสญัญาการปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เพ่ือรองรบัการผนัผวนของคา่เงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ นอกจากนี ้

ไดพิ้จารณาเพ่ือหาแนวทางลดตน้ทนุการทางการเงินใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย

3. ความเสี่ยงดา้นการผลติ บรษัิทมีพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพในการผลติใหดี้ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัเนน้นโยบาย

การลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการผลติใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย

4. ความเสี่ยงดา้นลกูคา้รายใหมแ่ละการพึง่พิงลกูคา้ ปัจจบุนัฝ่ายการตลาดของบรษัิท สามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ลกูคา้

ในประเทศอินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีน ไดเ้พ่ิมขึน้ ซึง่จะชว่ยลดการพึง่พิงลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีปัจจบุนัคดิเป็นสดัสว่น

มากท่ีสดุส�าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 11รายงานประจ�าปี 2562



5. ความเสี่ยงดา้นอคัคีภยัภายในโรงงานและการจดัท�าประกนัภยั เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้

6. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบขอ้บงัคบั เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้

7. ความเสี่ยงจากการเขา้ลงทนุและการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยทางกรรมการ 

ผูบ้รหิารและทีมงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษัิทไดเ้ขา้รว่มการประชมุในระดบัคณะกรรมการ และคณะท�างานของบรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่ม เพ่ือจะไดร้บัทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหนา้ในการด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง

• ส �าหรบัรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ี 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอยา่งเพียงพอและครบถว้นแลว้

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256212



รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหา บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

จ�านวน 3 ทา่น โดยมี รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ ท�าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท ดว้ยความรอบคอบ โปรง่ใส และเป็นธรรม รวมทัง้ไดมี้การปรบัปรุงแนวทาง

การด�าเนินงานใหค้รอบคลมุ สอดรบัตามนโยบายและกลยทุธใ์นการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

รวมทัง้ตระหนกัถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สีย ซึง่ในปี 2562 คณะกรรมการ

สรรหาไดจ้ดัการประชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ โดยไดมี้การพิจารณาในเรือ่งท่ีส �าคญั ดงันี ้

• พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ โดยใชข้อ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณา 

คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษัท 

หลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ตลอดจนความรู ้ความสามารถ ประสบการณท่ี์เหมาะสม 

และสามารถตอบสนองตอ่กลยทุธก์ารด�าเนินงานของบรษัิทได้

• พิจารณาการน�าองคป์ระกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มาใชเ้พ่ือทราบองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

บริษัทในปัจจุบนั รวมถึงเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการสรรหากรรมการเขา้ใหม่ โดยจะพิจารณาองคป์ระกอบดา้น ทกัษะ ความรู ้

ความเช่ียวชาญ และประสบการณข์องคณะกรรมการบรษัิทใหมี้ความหลากหลาย ทนัสมยั และเหมาะสมกบัธุรกิจของบรษัิท 

โดยตระหนกัถงึการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว ้

• พิจารณารบัทราบขอ้สรุปผลการประเมินประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิททกุคณะ 

• พิจารณาเสนอผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท

• พิจารณารบัทราบแนวทางปฏิบตัจิากกรรมการผูจ้ดัการส�าหรบัการรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสืบทอดต�าแหนง่

นอกจากนี ้ในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีเหน็วา่เหมาะสมเพ่ือคดัเลือก

เป็นกรรมการได ้ซึง่ปรากฏวา่ ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้กระบวนการสรรหาในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2562

ในนามคณะกรรมการสรรหา
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

(รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 13รายงานประจ�าปี 2562



รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ประจ�าปี 2562

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF) 

ประกอบดว้ย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของ 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยประกอบดว้ย

1. รศ.ดร. มนตร ี โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

2. นายชาลี สขุสวสัดิ ์  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

ส�าหรบัรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไดมี้การประชมุรวม 2 ครัง้ 

โดยในจ�านวน 2 ครัง้ ดงักลา่วกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไดเ้ขา้รว่มประชมุครบองคป์ระชมุ 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา 

คา่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาอนมุตัไิวอ้ยา่งเครง่ครดั โดยสามารถสรุปสาระส�าคญั ไดด้งันี ้

1. พิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน ประจ�าปี 2562 ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อยทุกชุด เพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนและน�าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษัทใน

รอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ�านวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ตามโครงสรา้งการด�าเนินธุรกิจ ผลประโยชนท่ี์บริษัทไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน�าขอ้มลูค่าตอบแทน 

ท่ีก�าหนดในเบือ้งตน้ไปเปรยีบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มลูสรุปผลส�ารวจขอ้มลูกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบียนส�าหรบั

ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธรุกิจ-ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบรษัิท และแยกตาม

ขนาดก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบรษัิท ซึง่จดัท�าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประจ�าปี 2561

2. พิจารณาแนวทางการประเมินผล เพ่ือก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาปัจจยัในดา้นต่าง ๆ อาทิ ผลการ

ด�าเนินงาน ปัจจยัดา้นความสามารถในการบรหิารจดัการ และภาวะผูน้ �า ประกอบกบัการพิจารณาผลประเมินของกรรมการ

ผูจ้ดัการท่ีจดัท�าโดยกรรมการอิสระทกุทา่น เป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ก่อนน�า

เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป

3. พิจารณาถงึการปฏิบตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ เรือ่งการก�าหนดแนวทางการจดัใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุตั ิ

ประกอบดว้ย

3.1 คา่ตอบแทนของกรรมการบรหิาร 

3.2 คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ 

3.3 การก�าหนดกรอบการจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษประจ�าปี (โบนสั) ใหก้บัผูบ้รหิารบรษัิท และพนกังานบรษัิท

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256214



คณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

กรรมการอิสระ

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

กรรมการอิสระ

นายชาลี สุขสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

กรรมการ

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการ

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

กรรมการ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 15รายงานประจ�าปี 2562



คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

กรรมการตรวจสอบ

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการ 

และกรรมการอสิระ

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการอิสระ

นายชาลี สุขสวัสดิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256216



คณะกรรมการสรรหา 
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายชาลี สุขสวัสดิ์ 

กรรมการสรรหา

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ 

กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายชาลี สุขสวัสดิ์ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 17รายงานประจ�าปี 2562



คณะกรรมการบริหาร 
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ�านวน  4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวัลลภ  สุขสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหาร

2. นายชาลี  สุขสวัสดิ์  กรรมการบริหาร 

3. นายอารักษ์  สุขสวัสดิ์  กรรมการบริหาร 

4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์  กรรมการบริหาร

1 2
3

4

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256218



ผู้บริหาร
บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอารักษ์  สุขสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวทิพวรรณ  สุขสวัสดิ์  รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายสิทธิโชค   ชินนุรัตน ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงานใหญ่)

4. นางสุภัค   สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)

5. นางสาวพชนัน  สิงห์ภู่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6. นายพงศ์พันธุ์   สุริยอัมพร ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1 2 3 4
6

5

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 19รายงานประจ�าปี 2562



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอสิระ

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่
อายุ : 84 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ: 26 ตลุาคม 2555
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0% สดัสว่นการถือหุน้ไมเ่ปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :

• วิทยาศาสตรดษุฏีบณัฑิต (กิตตมิศกัดิ)์ สาขานวตักรรมเทคโนโลยีดา้นการศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้
• Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
• Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA.
• โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก
• วิทยาลยัการทพับก
• หลกัสตูรกฎหมายส�าหรบัผูบ้งัคบับญัชาชัน้สงู, กระทรวงกลาโหม
• วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร
• ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 10/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน
2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์
2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท
  บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม ผูผ้ลติและใหบ้รกิารแมพิ่มพเ์พ่ือผลติชิน้สว่นพลาสตกิ
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
  บมจ. ยบูสิ (เอเชีย) ผูผ้ลติและจ�าหนา่ยผลติภณัฑย์างยาแนวฝากระป๋อง และแลคเกอรเ์คลือบกระป๋อง

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
2529 - ปัจจบุนั ประธานท่ีปรกึษาและกรรมการ 
  บรษัิท E.Tech จ�ากดั (วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก E.Tech) วิทยาลยัระดบั ปวช. , ปวส. 
หน่วยงานและองคก์รอืน่ ๆ
2520 - ปัจจบุนั ผูน้ �าองคก์รไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศ กิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ละสาธารณกศุล 
2529 - ปัจจบุนั นายทหารพิเศษประจ�ากรมทหารราบท่ี 21 รกัษาพระองค ์
2535 - ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิไตรแกว้ ดา้นการศกึษา โรงเรยีนธรรมวาที โรงเรยีนระดบัอนบุาล-ประถม
2547 - ปัจจบุนั นายกสมาคมทหารผา่นศกึเวียดนามในพระบรมราชปูถมัภ์
2559 - ปัจจบุนั ประธานท่ีปรกึษามลูนิธิไลออนสใ์นประเทศไทย สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ละสาธารณกศุล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256220



รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่
อายุ : 62 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 26 ตลุาคม 2555

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0% สดัสว่นการถือหุน้ไมเ่ปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาเอก PhD. (Economics) University of Minnesota, U.S.A.

• ปรญิญาโท MA (Economics) University of Minnesota, U.S.A.

• ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑิต (พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตร)์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบตัร (DAP) รุน่ท่ี 69/2008 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

  และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

  บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดั จ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

2556 - 2560 ประธานกรรมการบรษัิท

  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช ผูผ้ลติและจ�าหนา่ยผลติภณัฑก๊์อกน�า้ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

  บมจ. สหการประมลู ธรุกิจใหบ้รกิารเป็นคนกลางในการจดัการประมลูทรพัยส์นิ

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรษัิท

  บมจ. ทีวี ธนัเดอร ์ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเคมีภณัฑ์

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

  บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ (1994) ผลติและจดัจ�าหนา่ยถงุพลาสตกิ

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ

  บจก. เลริน์เทค ผูใ้หบ้รกิารฝึกอบรม และพฒันาสื่อการสอนแบบครบวงจร (e-Learning Total Solution)

2560 - 2562 ประธานกรรมการ

  บมจ.พีซีเอน็ คอรป์ ธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้งงานสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวกบัระบบคมนาคมและขนสง่

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  บมจ.บา้นสวยกรุป๊ (สรุาษฎรธ์านี) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 21รายงานประจ�าปี 2562



รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการสรรหา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่

อายุ : 56 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 26 ตลุาคม 2555

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0% สดัสว่นการถือหุน้ไมเ่ปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• ประกาศนียบตัร (DAP) รุน่ท่ี 99/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา

   และกรรมการบรหิารความเสี่ยง

   บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดั จ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

หน่วยงานและองคก์รอืน่ ๆ

2539 - ปัจจบุนั •  ผูอ้ �านวยการศนูยค์วามเป็นเลศิทางวิชาการดา้นยางพารา

   •  ผูเ้ช่ียวชาญของโครงการสนบัสนนุพฒันาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย (iTAP) 

     ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ

   •  ท่ีปรกึษาสมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย

   •  ท่ีปรกึษาสมาคมธรุกิจไมย้างพารา

   •  คณะกรรมการการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย ส�านกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย

      และไมม่กีารด�ารงต�าแหนง่ในกจิการอืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็นบรษิัทจดทะเบยีน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256222



ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอสิระ

กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่ 

อายุ : 48 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ: 28 เมษายน  2560
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0% สดัสว่นการถือหุน้ไมเ่ปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia

• ปรญิญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา้) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปรญิญาตร ีวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้ก�าลงั) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร

• ประกาศนียบตัร (DAP) รุน่ 140/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท และกรรมการอิสระ 

  บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2560  กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสงัคม

  บรษัิท กรุงเทพธนาคม จ�ากดั วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน

2560  กรรมการ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

  บรษัิท กรุงเทพธนาคม จ�ากดั วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน

2552 - 2560 ผูจ้ดัการโครงการโรงไฟฟา้

  บรษัิท นวนครการไฟฟา้ จ�ากดั ผูผ้ลติไฟฟา้เอกชน

2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

  บรษัิท ไทยอีสเทอรน์กรุป๊ โฮลดิง้ส ์ จ �ากดั

  ยางพารา และผลติภณัฑจ์ากยางพารา ปาลม์น�า้มนั และผลติภณัฑจ์ากปาลม์น�า้มนั

2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูอ้ �านวยการ

  บรษัิท กรุงเทพธนาคม จ�ากดั วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 23รายงานประจ�าปี 2562



นายชาลี สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่ 

อายุ : 52 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 26 ตลุาคม 2555

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บตุรของ นายวลัลภ กบันางวราภรณ ์และพ่ีชายของ นายอารกัษ ์และนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 15.6315%
    15.6317% (รวมคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ)
    สดัสว่นการถือหุน้เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย

• ประกาศนียบตัร (DAP) รุน่ท่ี 94/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2542 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง

   กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

   บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ

   บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์การเขา้ลงทนุในบรษัิทอ่ืน

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร ์การเขา้ลงทนุในธรุกิจดา้นพลงังาน

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจก.เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์การเขา้ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจก.ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล จงัหวดันราธิวาส

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจก.เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ โรงไฟฟา้พลงังาน Biomass Gasification จงัหวดัแพร่

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจก.พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศเมียนมาร์

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

   บจก.แพลนเนทบอรด์ โรงงานผลติและจ�าหนา่ยแผน่ไมเ้อม็ดีเอฟ (อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งโครงการ)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256224



นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่

อายุ : 78 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 26 ตลุาคม 2555

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คูส่มรสของ นางวราภรณ ์และบดิาของ นายชาล ีและนายอารกัษ ์และ  

             นางสาวทิพวรรณ

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 2.4533%

    3.0039% (รวมคูส่มรส)

    สดัสว่นการถือหุน้เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0003% เม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ประถมชัน้ปีท่ี 4 โรงเรยีนวดัหว้ยสารกิา

• ประกาศนียบตัร (DAP) รุน่ท่ี 96/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2542 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร 

  บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ

  บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์การเขา้ลงทนุในบรษัิทอ่ืน

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

  บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร ์การเขา้ลงทนุในธรุกิจดา้นพลงังาน

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ

  บจก.แพลนเนทบอรด์ โรงงานผลติและจ�าหนา่ยแผน่ไมเ้อม็ดีเอฟ (อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งโครงการ)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 25รายงานประจ�าปี 2562



นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จดัการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่

อายุ : 49 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ: 26 ตลุาคม 2555
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บตุรของ นายวลัลภ กบันางวราภรณ ์นอ้งชายของ นายชาลี
              และ พ่ีชายของนางสาวทิพวรรณ
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 15.7217%
    15.8468% (รวมคูส่มรส)
    สดัสว่นการถือหุน้เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ 0.0721% เม่ือเทียบระหวา่งปี
คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต สาขา เศรษฐศาสตรก์ารเงิน มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
• ประกาศนียบตัร (DAP) รุน่ท่ี 95/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 16
• หลกัสตูรผูเ้ช่ียวชาญและผูช้ �านวญการประจ�าตวัสมาชิกรฐัสภา รุน่ท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.)
• หลกัสตูร “ภมิูพลงัแผน่ดนิ” ส �าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 4 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
• หลกัสตูร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุน่ท่ี 3)
• หลกัสตูร “วิทยาการการจดัการส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู” (วบส.) รุน่ท่ี 1 

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)
• หลกัสตูร Chief Transformer Officer (CTO Course) สมาคมบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ
• Digital Transformation for CEO บมจ.เนชั่น บอรดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น 

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัทจดทะเบยีน
2542 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ
  บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์การเขา้ลงทนุในบรษัิทอ่ืน
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร ์การเขา้ลงทนุในธรุกิจดา้นพลงังาน
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์การเขา้ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล จงัหวดันราธิวาส
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ โรงไฟฟา้พลงังาน Biomass Gasification จงัหวดัแพร่
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศเมียนมาร์
  กรรมการ  บจก.แพลนเนทบอรด์ โรงงานผลติและจ�าหนา่ยแผน่ไมเ้อม็ดีเอฟ (อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งโครงการ)

หน่วยงานและองคก์รอืน่ ๆ
2550 - ปัจจบุนั  คณะกรรมการ Council of Asia Furniture Associations (CAFA)
2555 - 2559 นายกสมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256226



นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จดัการ

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่

อายุ : 46 ปี

วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 26 ตลุาคม 2555

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บตุรของ นายวลัลภ กบันางวราภรณ ์ นอ้งของ นายชาล ีและนายอารกัษ์

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 15.6524%

    15.6526% (รวมคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ)

    สดัสว่นการถือหุน้เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ

• ประกาศนียบตัร (DAP) รุน่ท่ี 94/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2542 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานกุารบรษัิท 

  บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

บริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ

  บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์การเขา้ลงทนุในบรษัิทอ่ืน

2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ

  บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร ์การเขา้ลงทนุในธรุกิจดา้นพลงังาน

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ

  บจก.แพลนเนทบอรด์ โรงงานผลติและจ�าหนา่ยแผน่ไมเ้อม็ดีเอฟ (อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งโครงการ)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 27รายงานประจ�าปี 2562



นางสุภัค สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ส่วนสาขา)

อายุ : 47 ปี

ชื่อ-สกุลเดมิ : นางสาวนิตยา โต๊ะพงศอ์นนัต์

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คูส่มรสของ นายชาลี

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0.0000%

    15.6317% (รวมคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ)

    สดัสว่นการถือหุน้เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บรษัิทจดทะเบียน

2546 - ปัจจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (สว่นสาขา)

  บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ส่วนส�านักงานใหญ่)

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่

อายุ : 46 ปี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คูส่มรสของนางสาวทิพวรรณ 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0.0001%

    15.6526% (รวมคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ)

    สดัสว่นการถือหุน้เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0013% เม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2542 - ปัจจบุนั  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (สว่นส�านกังานใหญ่)

  บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256228



นางสาวพชนัน สิงห์ภู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ชื่อ-สกุลเดมิ : นางสาวน�า้ทิพย ์ สงิหภ์ู่

อายุ : 43 ปี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0.0001%

    สดัสว่นการถือหุน้ไมเ่ปลี่ยนแปลง เม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัร �าไพพรรณี

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

2542 - 2561  ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

   บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

2561 - ปัจจบุนั  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

   บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 29รายงานประจ�าปี 2562



นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร
ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิและผู้ควบคุมดแูลการท�าบญัช)ี

ชื่อ-สกุลเดมิ : ไมมี่

อายุ : 51 ปี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) : 0% สดัสว่นการถือหุน้ไมเ่ปลี่ยนแปลง เม่ือเทียบระหวา่งปี

คุณวุฒกิารศกึษา :
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาบญัชีบรหิารมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• การอบรมหลกัสูตรการเตรียมความพรอ้มทางบัญชีและการเงิน และการพัฒนาความรูต้่อเน่ืองดา้นบัญชี ประจ�าปี 2561 

จ�านวนรวม 12 ชั่วโมง ภายใตห้ลกัสตูรของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

• หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market รุน่ท่ี 8 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

• หลกัสตูร Financial Model 3 Financial Projection and DCE สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์

ประสบการณก์ารท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัทจดทะเบยีน

ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

  บมจ.อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร์

2559 - 2560 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายบญัชีและการเงิน

   บรษัิท อีสเทิรน์ โพลีเมอร ์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติและจ�าหนา่ยอปุกรณชิ์น้สว่นตกแตง่รถยนต์

2556 - 2559  ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

   บมจ.สาลี่ พริน้ติง้ ผูผ้ลติฉลากสนิคา้และงานพิมพค์ณุภาพสงู

   ผูอ้ �านวยการฝ่ายงบประมาณ และประเมินผลการด�าเนินงาน

   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากดั (มหาชน)

   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

   บจก.วีไอวี กรุป๊ จ�ากดั การเขา้ลงทนุในบรษัิทอ่ืน ๆ (ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256230



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ส�าหรับรอบปี 2562

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ล�าดบั รายชือ่ / ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้นท่ีถอื ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561
จ�านวนหุ้นท่ีถอื ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562

จ�านวนหุ้นท่ีเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึน้ / (ลดลง) ในปี 

2562

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บรษัิท (ร้อยละ)

1
พลเอกเทอดศักดิ ์มารมย์

ประธานกรรมการบรษัิท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

2 รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรษัิท

กรรมการอิสระ

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

3 รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ

กรรมการบรษัิท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

4 ดร.เอกรินทร ์วาสนาส่ง

กรรมการบรษัิท

กรรมการอิสระ
-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

5 นายชาลี สุขสวัสดิ์

รองประธานกรรมการบรษัิท

กรรมการบรหิาร
149,982,750 149,982,750 -ไมมี่- 15.6315

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 1,600 1,600 -ไมมี่- 0.0002

6 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการบรษัิท
23,538,800 23,538,800 -ไมมี่- 2.4533

คูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุตภิาวะ 5,283,100 5,283,100 -ไมมี่- 0.5506

7 นายอารักษ ์สุขสวัสดิ์

กรรมการบรษัิท

กรรมการบรหิาร

กรรมการผูจ้ดัการ

150,412,750 150,847,750 435,000 15.7217

คูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุตภิาวะ 930,000 1,200,000 270,000 0.1251

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 31รายงานประจ�าปี 2562



ล�าดับ รายชือ่ / ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้นท่ีถอื ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561
จ�านวนหุ้นท่ีถอื ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562

จ�านวนหุ้นท่ีเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึน้ / (ลดลง) ในปี 

2562

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บรษัิท (ร้อยละ)

8 นางสาวทพิวรรณ สุขสวัสดิ์

กรรมการบรษัิท

กรรมการบรหิาร

เลขานกุารบรษัิท

150,182,750 150,182,750 -ไมมี่- 15.6524

คูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุตภิาวะ 2,400 2,400 -ไมมี่- 0.0003

9 นางสุภคั สุขสวัสดิ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (สว่นสาขา)
400 400 -ไมมี่- 0.0000

คูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุตภิาวะ 149,983,950 149,983,950 -ไมมี่- 15.6317

10 นายสิทธิโชค ชนินุรัตน์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ส �านกังานใหญ่)
600 600 -ไมมี่- 0.0001

คูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุตภิาวะ 150,184,550 150,184,550 -ไมมี่- 15.6526

11 นางสาวพชนัน สิงหภ์ู่

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
600 600 -ไมมี่- 0.0001

คูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุตภิาวะ -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

12 นายพงศพ์นัธุ ์สุริยอัมพร

ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

คูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุตภิาวะ -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 0.00

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256232



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม

ชื่อ – นามสกุล ECF VV-Decor ECFH ECF-P PNB SAFE PWGE SAFE-B SAFE-P GEP

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย์ 1

2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ์ 2

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ 2

4. ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาสง่ 2

5. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 2, 3 2 2 2 2

6. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2

7. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2

8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4

หมายเหตุ  

1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ประธานกรรมการบรหิาร 4. กรรมการบรหิาร

รายชื่อบริษัท

1. ECF   บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิท)

2. VV-Decor บรษัิท วีวี-เดคคอร ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.95

3. ECFH  บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.00

4. ECF-P  บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99

5. PNB  บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 57.00

6. SAFE  บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ �ากดั ในฐานะบรษัิทรว่ม ท่ี ECF-P ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37

7. PWGE  บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ี SAFE ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99

8. SAFE-B บรษัิท เซฟ ไบโอแมส็ จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ี SAFE ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99

9. SAFE-P บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ แพร ่จ�ากดั โดยเปลี่ยนช่ือจากเดมิ คือ บรษัิท บนิา่ พรูี ่พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์   

  จ �ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ี SAFE ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.00

10. GEP  บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั ในฐานะบรษัิทรว่ม ท่ี ECF-P ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.00

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 33รายงานประจ�าปี 2562



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ปัจจบุนับรษัิทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 312,462,090.75 บาท (สามรอ้ยสบิสองลา้นสี่แสนหกหม่ืนเกา้สบิบาทเจ็ดสบิหา้สตางค)์ แบง่

ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน  1,249,848,363.00 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ย่ีสบิหา้สตางค)์ โดยคดิเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเรยีก

ช�าระแลว้เทา่กบั 239,871,889.25 บาท (สองรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืนหนึง่พนัแปดรอ้ยแปดสบิเกา้บาทย่ีสบิหา้สตางค)์ 

แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 959,487,557 หุน้  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ย่ีสบิหา้สตางค)์

 

ผู้ถือหุ้น
รายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ�านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 4,524 ราย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อ – สกุล
ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้น  (หุ้น) ร้อยละของทุนช�าระแล้ว

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์ 479,839,150 50.0099%

1.1 นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ์ 150,847,750 15.7217%

1.2 นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ 150,182,750 15.6524%

1.3 นายชาลี สขุสวสัดิ์ 149,982,750 15.6315%

1.4 นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 23,538,800 2.4533%

1.5 นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ 5,283,100 0.5506%

1.7ด.ช.นพรุจ สขุสวสัดิ์ 600 0.0001%

1.8 ด.ญ.วรศิรา สขุสวสัดิ์ 600 0.0001%

1.9 ด.ช.พีรวฒิุ สขุสวสัดิ์ 600 0.0001%

1.10 ด.ญ.สพิุชญา สขุสวสัดิ์ 600 0.0001%

1.11 ด.ช.วรรธนะ สขุสวสัดิ์ 600 0.0001%

1.12 นายสทิธิโชค สขุสวสัดิ์ 600 0.0001%

1.13 นางสภุคั สขุสวสัดิ์ 400 0.0000%

2. บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร ์จ�ากัด 32,046,951 3.3400%

3. กลุ่มครอบครัวพานิช 26,825,000 2.7958%

3.1 นางพิกลุ พานิช 25,000,000 2.6056%

3.2 นางสาวประภสัสร พานิช 1,760,000 0.1834%

3.3 นางสาวนชุนารถ พานิช 65,000 0.0068%

4. กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ 11,350,000 1.1829%

4.1  นางขนัทอง อดุมมหนัตสิขุ 7,000,000 0.7296%

4.2  นายพิศิษฐ์ ปัทมสตัยาสนธิ 3,150,000 0.3283%

4.3  นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ 1,200,000 0.1251%

5. กลุ่มครอบครัววริิยาทรพนัธุ์ 11,181,500 1.1654%

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256234



ชื่อ – สกุล
ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้น  (หุ้น) ร้อยละของทุนช�าระแล้ว

5.1 นางวาสนา วิรยิาทรพนัธุ์ 9,384,500 0.9781%

5.2 นายวิทยา วิรยิาทรพนัธุ์ 1,661,900 0.1732%

5.3 นางสาววีรยา วิรยิาทรพนัธุ์ 135,100 0.0141%

6. กลุ่มโดย บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 10,879,300 1.1339%

6.1 นางขนัทอง อดุมมหนัตสิขุ 6,410,300 0.6681%

6.2 นางนงเยาว ์ มหทัธนารกัษ์ 1,095,100 0.1141%

6.3 นายวศิน พทุธารี 702,400 0.0732%

6.4 นายพิชพงศ์ จตรุภทัรพร 588,000 0.0613%

6.5 นางสาวอไุรวรรณ เจนวิรยิะโสภาคย์ 529,300 0.0552%

6.6  นายภมิูภทัร ์ สีวะรา 520,600 0.0543%

6.7 นางสาวกลุธิดา มหทัธนารกัษ์ 483,200 0.0504%

6.8 นายสามารถ อิสลาม 120,000 0.0125%

6.9 นางกนิษฐา สงัเสวี 94,400 0.0098%

6.10 นางสธีุรา พทุธารี 90,200 0.0094%

6.11 คณุหญิงสทนา โสณกลุ ณ อยธุยา 73,600 0.0077%

6.12 หมอ่มหลวงธีรเชษฐ์ โสณกลุ 72,300 0.0075%

6.13 หมอ่มหลวงรตันมงคล ชยาภิรตั 63,400 0.0066%

6.14 นางวลีพร อิงคธ์เนศ 36,500 0.0038%

7. กลุ่มครอบครัวสมรพทิกัษกุ์ล 9,494,100 0.9895%

7.1 นายศกัดิส์มิุตร สมรพิทกัษก์ลุ 9,224,100 0.9614%

7.2 นายอภิชาติ สมรพิทกัษก์ลุ 270,000 0.0281%

8. นางสาวทศันีย์ วงษจ์ริาษฎร์ 7,204,000 0.7508%

9. นายปรัชญา คงทวเีลิศ 6,089,400 0.6347%

10. นางมณีรัตน์ อนันตภ์มูไิตรภพ 5,400,000 0.5628%

11. ผู้ถอืหุน้รายย่อยอืน่ ๆ (4,482 ราย) 359,178,156 37.4344%

       รวมจ�านวนหุน้ทัง้สิน้ 959,487,557 100.0000%

ผูถื้อหุน้ต่างดา้ว : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผูถื้อหุน้ต่างดา้ว 5 ราย ถือหุน้ 1,921,700 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 ของ 

จ�านวนหุน้ทัง้หมด

หมายเหต ุ: บรษัิทมีขอ้จ�ากดัเก่ียวกบัการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ตา่งดา้วตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 11 วา่ “หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไมมี่

ขอ้จ�ากดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหค้นตา่งดา้วถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 49 ของจ�านวนหุน้ท่ีช �าระแลว้”
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โครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท วีวี เดคคอร์ จ�ากัด

ผู้จัดจ�าหน่ายกระดาษปิดผิว

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

อยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจใหม่

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ากัด

ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ากัด

ผู้ผลิตไม้ MDF

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ไพร์ซ ออฟ
วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 7.5 MW 
จ.นราธิวาส

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ากัด
ธุรกิจโรงสับไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ส�าหรับโรงไฟฟ้า จังหวัดนราธิวาส

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ากัด
โรงไฟฟ้า Biomass Gasification 2 

โครงการ แบ่งออกเป็น
1 MW/โครงการ

บริษัท จีอีพี เมียนมาร์ จ�ากัด
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

ขนาด 220 MW 
ประเทศเมียนมาร์

99.95% 75.00% 99.99% 57.00%

33.37% 20.00%

99.99% 99.99% 99.99%49.00%

เปิดด�าเนินการแลว้

Project Company ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง โดยโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศเมียนมาร ์ไดเ้ริม่จ �าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชยส์ �าหรบัเฟสท่ี 1 ขนาด 50 

เมกะวตัต ์แรกจากทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256236



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาไทย  : บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF)

วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท : วนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ในฐานะบรษัิทจ�ากดั

    ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2555 

    บรษัิทไดด้ �าเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบรษัิทจ�ากดัเป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดั  

    และเปลี่ยนแปลงช่ือเป็น บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF)

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107555000449

ชื่อย่อหลักทรัพย ์  : ECF

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ย เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา กระดาษปิดผิว 

    เพ่ือใชป้ระกอบในการผลติเฟอรนิ์เจอร ์การผลติและจ�าหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้  

    การจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรผ์า่นโชวรู์มสาขา และการใหบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซี)  

    การเป็นผูล้งทนุในธรุกิจดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์

ทุนจดทะเบียน  : 312,462,090.75 บาท 

    แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 1,249,848,363.00 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 239,871,889.25 บาท

    แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 959,487,557.00 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 37/9 หมู ่10 ถนนบา้นบงึ – แกลง ต�าบลทางเกวียน อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110

ที่ตั้งส�านักงานสาขา 
สาขาที่ 1   : เลขท่ี 29/1 หมูท่ี่ 3 ซอยชงโค – ชมุนมุใน ต�าบลวงัจนัทร ์อ �าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง  

    โดยส�านกังานแห่งนีใ้ชเ้ป็นโรงงานผลิตและประกอบเฟอรนิ์เจอร ์อีกแห่งหนึ่งของบริษัท 

    รวมถงึสายการผลติในสว่นของโรงเลื่อยไมย้างพาราแปรรูปและอบแหง้ และผลติกระดาษ 

    ปิดผิวส�าหรบัใชใ้นการผลติเฟอรนิ์เจอร์

สาขาที่ 2   : เลขท่ี 25/28 หมูท่ี่ 12 ต�าบลบงึค�าพรอ้ย อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

    โดยส�านกังานแหง่นีใ้ชเ้ป็นสว่นของฝ่ายบรหิารงานดา้นการตลาด และโกดงัเก็บสนิคา้

โทรศัพท ์  : +66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4 

โทรสาร   : +66 38-678-220, +66 2-152-7305

Home Page  : www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com  

ข้อมูลส�าคัญอื่น  -ไมมี่-

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 37รายงานประจ�าปี 2562
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ประวัติความเป็นมา

บรษัิทจดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000,000 บาท (หกลา้นบาทถว้น) โดยในช่วง

แรกก่อตัง้ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์แบบประกอบดว้ยตนเอง ภายใต้

การบรหิารงาน โดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย น�าโดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ในปัจจบุนั และครอบครวัสขุสวสัดิ ์

ซึง่เป็นผูก่้อตัง้และบกุเบกิธรุกิจการผลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรม์าตัง้แตช่ว่งปี 2535

ในปี 2535 กลุม่ผูบ้รหิารหรอืกลุม่ครอบครวัสขุสวสัดิไ์ดก่้อตัง้ บรษัิท อีสตโ์คสทอ์ตุสาหกรรม จ�ากดั (ECI) ขึน้เพ่ือประกอบธรุกิจโรง

เลื่อย โรงอบ ไมย้างพาราแปรรูป และผลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ในปี 2539 ไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้ บรษัิท อีสตโ์คสท์

ดีไซน ์จ�ากดั (ECD) ขึน้เพ่ือประกอบธรุกิจหลกัเป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และประกอบกิจการ

น�าเขา้หรอืสง่ออกเฟอรนิ์เจอรท์กุชนิด ตลอดจนวสัดอุปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยยา้ยฐานการผลติจาก ECI ในสว่นของการประกอบกิจการ

ผูผ้ลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราจาก ECI มาไวท่ี้ ECD ส่งผลให ้ECI ไดเ้ปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจหลกัมาเป็นผู้

จ �าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรเ์พียงอยา่งเดียว โดยดแูลในดา้นการตลาด และรบัผิดชอบสาขาและโชวรู์มเพ่ือการจดัแสดงสนิคา้และจ�าหนา่ย

สนิคา้ ภายใตต้ราสนิคา้ “ELEGA”  ซึง่เป็นตราสนิคา้ส�าหรบัเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา และเฟอรนิ์เจอรท่ี์สั่งซือ้ทัง้จากในประเทศและ

น�าเขา้จากตา่งประเทศ ตอ่มาในปี 2542 ไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (ECF) ขึน้ เพ่ือประกอบธรุกิจหลกั

เป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์แบบประกอบดว้ยตวัเอง ซึง่ขณะนัน้กระแสความนิยมในเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิ

เคลิบอรด์ก�าลงัเพ่ิมขึน้อยา่งมาก หลงัจากนัน้ในชว่งปี 2545 ไดด้ �าเนินการจดทะเบียนก่อตัง้บรษัิทขึน้อีก 2 แหง่ ไดแ้ก่ บรษัิท วี - ชทั 

เดคคอร ์จ�ากดั (VCD) เพ่ือประกอบธรุกิจหลกัเป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ยกระดาษปิดผิวไม ้และใหบ้รกิาร  ตดัแผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซี) เพ่ือ

จ�าหนา่ยใหแ้ก่โรงงานผลติเฟอรนิ์เจอรท์ั่วไป และในปีเดียวกนัไดก่้อตัง้ บรษัิท วี - ชทั อินดสัทร ีจ�ากดั (VCI) เพ่ือประกอบธรุกิจหลกั

เป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ และไดย้า้ยฐานการผลติจาก ECD มาไวท่ี้ VCI

โครงสรา้งการถือหุน้ในขณะนัน้ของ บรษัิท อีสตโ์คสท ์อตุสาหกรรม จ�ากดั (ECI) บรษัิท อีสตโ์คสทดี์ไซน ์จ�ากดั (ECD) บรษัิท อีสต์

โคสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (ECF) บรษัิท วี - ชทั เดคคอร ์จ�ากดั (VCD) และ บรษัิท วี - ชทั อินดสัทร ีจ�ากดั (VCI) ประกอบดว้ยครอบครวั

สขุสวสัดิ ์เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 และเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูมี้อ �านาจควบคมุในทกุบรษัิท

ทัง้นีส้าเหตขุองการก่อตัง้บริษัทหลายแห่งขึน้ในลกัษณะดงักล่าว เพ่ือประโยชนท์างดา้นการขอรบัการสนบัสนนุการส่งเสริมการ

ลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) เป็นส�าคญั โดยการก่อตัง้กลุม่บรษัิทดงักลา่ว รวมเรยีกวา่ กลุม่บรษัิทอีสตโ์คสท ์

(East Coast Group) สามารถสรุปลกัษณะการด�าเนินธรุกิจในแตล่ะบรษัิท ก่อนการจดัโครงสรา้งกลุม่บรษัิทในชว่งปี 2553 ไดด้งันี ้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256238



บริษัท ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (ECF) ผลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์

2. บรษัิท อีสตโ์คสทดี์ไซน ์จ�ากดั (ECD) ผลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา

3. บรษัิท อีสตโ์คสทอ์ตุสาหกรรม จ�ากดั (ECI) ธรุกิจซือ้มา - จ�าหนา่ยไป ผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราท่ีทาง

บรษัิทเป็นผูผ้ลติเอง และเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิท่ีสั่งซือ้มาทัง้จากใน

ประเทศและน�าเขา้จากต่างประเทศโดยจ�าหน่ายผ่านโชวรู์มท่ี

เป็นพืน้ท่ีเชา่ของบรษัิท

4. บรษัิท วี - ชทั เดคคอร ์จ�ากดั (VCD) ผลติและจ�าหนา่ยกระดาษปิดผิวไม ้และใหบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบ

ไม ้(พีวีซี) เพ่ือใชป้ระกอบในการผลติเฟอรนิ์เจอร์

5. บรษัิท วี - ชทั อินดสัทร ีจ�ากดั (VCI) ผลติและจ�าหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้

ตอ่มาในปี 2553 ผูบ้รหิารกลุม่บรษัิทอีสตโ์คสทไ์ดว้างแผนส�าหรบัการเตรยีมตวัเพ่ือเขา้เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ 

เอ ไอ (mai) ทางบรษัิทจงึไดด้ �าเนินการปรบัโครงสรา้งการด�าเนินธรุกิจและการเงินภายในกลุม่บรษัิทอีสตโ์คสทใ์หม ่โดยใชรู้ปแบบการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งการด�าเนินงานและการเงินของแตล่ะบรษัิทรวม 4 บรษัิท (ECD ECI VCD และ VCI) ใหม้าอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ

ดว้ยวิธีการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการด�าเนินธรุกิจของแตล่ะบรษัิทมาไวท่ี้ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (ECF) เพียงแหง่เดียว 

ในราคาซือ้ขายส�าหรบัอาคาร และเครือ่งจกัรตามวิธีการประเมินท่ีด�าเนินการโดยบรษัิทประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิท่ีไดร้บัความเหน็ชอบ

จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส �านกังาน ก.ล.ต.) ใหเ้ป็นบรษัิทประเมินมลูค่าทรพัยส์ินเพ่ือ

วตัถปุระสงคส์าธารณะ โดยราคาซือ้ขายอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีต�่ากว่า ซึง่ในขณะนัน้การจดัรูปแบบโครงสรา้งดงักลา่ว เป็นไป

เพ่ือค�านงึถงึประโยชนใ์นการเตรยีมตวัส�าหรบัเขา้เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) การขจดัปัญหารายการ

ระหวา่งกนั (Connected Transaction) ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) และเพ่ือใหก้ารด�าเนินธรุกิจเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุเป็นส�าคญั นอกจากนี ้สาเหตท่ีุเลือกใหบ้รษัิท อีสตโ์คสตเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั เป็นบรษัิทหลกัท่ีจะเตรยีมตวัเพ่ือเขา้

เป็นบรษัิทจดทะเบียนในขณะนัน้ เน่ืองจากมีรูปแบบการด�าเนินธรุกิจหลกัคือ การเป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรป์ระเภทไมป้าร์

ติเคิลบอรด์ ซึง่มีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขายท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง มีรายไดจ้ากการขายสงูสดุและมีผลการด�าเนินงานท่ีดี

กวา่บรษัิทอ่ืน ๆ ในกลุม่ ประกอบกบัยงัมีชว่งเวลาท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) เหลืออยู ่ในขณะท่ีบรษัิทอ่ืนในกลุม่ไดใ้ชส้ทิธิ

จากการสง่เสรมิการลงทนุครบถว้นตามก�าหนดเวลาแลว้

ภายหลงัการจดัโครงสรา้งการด�าเนินธรุกิจใหม ่บรษัิทจงึมีลกัษณะการด�าเนินธรุกิจครอบคลมุดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. ผูผ้ลิตและจ�าหน่ายไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ โดยส่วนใหญ่ใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา และบางส่วน

จ�าหนา่ยใหก้บับคุคลภายนอก

2. ผูผ้ลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา

3. ผูผ้ลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์

4. ผูจ้ดัจ�าหนา่ยผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอร ์(Trading) ส �าหรบัเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราท่ีทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติเอง และเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ

ท่ีสั่งซือ้มา ทัง้จากในประเทศและน�าเขา้จากตา่งประเทศ

5. ผูผ้ลิตส่วนตกแต่งเฟอรนิ์เจอร ์ไดแ้ก่ กระดาษปิดผิว และใหบ้ริการตดัแผ่นปิดขอบไม ้(พีวีซี) เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต

เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ และเพ่ือจ�าหนา่ยใหก้บับคุคลภายนอก
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พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

• เริม่จดทะเบียนก่อตัง้บรษัิทแรกของ อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ในนามของ บรษัิท อีสตโ์คสทอ์ตุสาหกรรม จ�ากดั (ECI) 

เพ่ือประกอบธรุกิจโรงเลือ่ย โรงอบ และผลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราขึน้  ท่ีบรเิวณ ถนนบา้นบงึ - แกลง 

ต�าบลทางเกวียน อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง

• อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผูผ้ลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ โดยก่อตั้ง 

บรษัิท อีสตโ์คสทดี์ไซน ์จ�ากดั (ECD) ขึน้เป็นบรษัิทท่ี 2 เพ่ือประกอบธรุกิจดงักลา่ว โดยยา้ยฐานการผลติในสว่น

ของเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราจาก ECI มาท่ี ECD 

• ในปีเดียวกนันี ้อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ไดเ้ริม่การสง่ออกสนิคา้ไปจ�าหนา่ยยงัตา่งประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และ

ประเทศทางแถบยโุรปตะวนัตก

• อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ไดเ้ริม่ขยายธรุกิจเฟอรนิ์เจอรไ์ปยงัตลาดภายในประเทศใหม้ากขึน้กวา่เดมิ โดยก่อตัง้ตราสนิคา้ 

“ELEGA” เพ่ือใชเ้ป็นตราสนิคา้ส�าหรบัเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราท่ีทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติเองและเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ

ท่ีสั่งซือ้มา ทัง้จากในประเทศและน�าเขา้จากตา่งประเทศ และ ก่อตัง้ตราสนิคา้ “Leaf” ขึน้เพ่ือใชเ้ป็นตราสนิคา้ 

ส �าหรบัการผลิตและจ�าหน่ายใหก้บั โฮมโปร (Home Pro) ในเวลาเดียวกนั เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของ 

ภาครฐับาลภายใตก้ารรณรงคก์ารใชส้นิคา้ไทยในขณะนัน้

• ECD ไดร้บัการคดัเลอืกจากกรมสง่เสรมิการสง่ออกใหใ้ชส้ญัลกัษณต์ราสนิคา้ไทย “Thailand’s Brand” เพ่ือแสดงถงึ 

การเป็นผลติภณัฑส์ง่ออกท่ีมีคณุภาพสงู

• ECI ไดร้บัรางวัล “Prime Minister Award” จากกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบใหแ้ก่ผูส้่งออกท่ีมี 

ผลการด�าเนินงานดีเดน่และมีคณุภาพสนิคา้อยูใ่นระดบัยอดเย่ียม

• วนัท่ี 12 ตลุาคม ทาง อีสตโ์คสท ์กรุ๊ป ไดข้ยายการด�าเนินธุรกิจโดยก่อตัง้ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั 

(ECF) ขึน้เป็นบรษัิทท่ีสาม ดว้ยทนุจดทะเบียนเริม่แรก 6,000,000 บาท (หกลา้นบาทถว้น) แบง่เป็นหุน้สามญั

จ�านวน 60,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เรยีกช�าระเตม็มลูคา่ ในปีเดียวกนันี ้เพ่ือด�าเนินธรุกิจโรงงาน

ผลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมป้ารต์เิคลิบอรด์ โดยขยายก�าลงัการผลติท่ีมีอยูใ่หม้ากขึน้กวา่เดมิ เพ่ือรองรบั

การเตบิโต ของยอดขายเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ประกอบกบัเพ่ือใชป้ระกอบการขอรบั

การสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) โดย ECF ไดร้บั BOI ในการผลติเฟอรนิ์เจอร์

ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ / ไมแ้ผน่เรยีบ

• วนัท่ี 16 มีนาคม ECF ไดด้ �าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็น 13,080,000 บาท 

(สิบสามลา้นแปดหม่ืนบาทถว้น) แบง่เป็นหุน้สามญัจ�านวน 130,080 หุน้    มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

โดยเรยีกช�าระเตม็มลูคา่ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด�าเนินธรุกิจของบรษัิท

• วนัท่ี 24 มีนาคม ทาง ECF ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในการ

ผลติเฟอรนิ์เจอร ์โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการ 

สง่เสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินได ้นิติบคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
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• ECD ไดผ้่านการรบัรองระบบการจดัการคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The United Kingdom 

Accreditation Service) ส�าหรบัการเป็นผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรไ์ม้

• ECF ไดผ้า่นการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. 

ส �าหรบัการเป็นผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรไ์ม้

• วนัท่ี 13 ธันวาคม ECF ไดด้ �าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็น 25,000,000 บาท 

(ย่ีสิบหา้ลา้นบาทถว้น) แบง่เป็นหุน้สามญัจ�านวน 250,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเรยีกช�าระ

เตม็มลูคา่ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด�าเนินธรุกิจ  ของบรษัิท

 

• อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ไดข้ยายก�าลงัการผลติ และพฒันาคณุภาพทางดา้นการผลติใหเ้พ่ิมขึน้จากเดมิ โดยการลงทนุ

ในเครือ่งจกัรท่ีใชเ้ทคโนโลยีชัน้สงู (Hi - Technology) ซึง่ใชเ้งินลงทนุจ�านวนมากในการสั่งซือ้เครือ่งจกัรดงักลา่ว 

เชน่ เครือ่ง Horizontal Sparing เครือ่ง Vertical Spraying Robot เป็นตน้

• ในปีดงักลา่ว อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ไดก่้อตัง้บรษัิทเพ่ิมขึน้อีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษัิท วี - ชทั เดคคอร ์จ�ากดั (VCD) 

เป็นบรษัิทท่ีสี่ เพ่ือด�าเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิดผิวเฟอรนิ์เจอร ์เน่ืองจาก ECF ผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิล 

บอรด์เป็นจ�านวนมาก ท�าใหต้อ้งน�าเขา้วสัดปิุดผิว จงึไดก่้อตัง้ VCD ขึน้เพ่ือผลิตกระดาษปิดผิวขึน้ เพ่ือท่ีจะ

สามารถควบคมุคณุภาพการผลิตเองได ้โดยการผลิตกระดาษปิดผิวจะสง่จ�าหน่ายใหก้บั ECF และโรงงาน 

ผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรท์ั่วไป นอกจากนีใ้นปีเดียวกนั อีสตโ์คสท ์กรุป๊ ไดก่้อตัง้บรษัิท วี - ชทั อินดสัทร ีจ�ากดั (VCI) 

เป็นบรษัิทท่ีหา้ เพ่ือด�าเนินธรุกิจโรงเลือ่ย โรงอบไมย้างพาราแปรรูป แทนการด�าเนินงานเดมิของ ECI และ ECI 

ไดป้รบัเปลี่ยนเป็นการด�าเนินธุรกิจซือ้มา ขายไป (Trading) เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราท่ีบรษัิทเป็นผูผ้ลิตเอง 

และเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิท่ีสั่งซือ้ ทัง้จากในประเทศและน�าเขา้จากตา่งประเทศ โดยทัง้ VCD และ VCI ขยายการ

ลงทนุไปยงัท่ีดนิแหง่ใหม ่ และก่อสรา้งโรงงาน บนเนือ้ท่ีกวา่ 54 ไร ่บรเิวณซอยชงโค – ชมุนมุใน ต�าบลวงัจนัทร ์

อ �าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง ซึง่ตอ่มาในปี 2555 ไดถ้กูจดทะเบียนเป็นส�านกังานสาขาแหง่ท่ี 1 ของบรษัิท

• ECI ไดข้ยายตลาดการจดัจ�าหนา่ยสนิคา้ โดยการก่อตัง้โชวรู์มภายในรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

โดยในปี 2546 บรษัิทไดข้ยายโชวรู์มไปยงั อินเดก็ซ ์ลีฟวิ่ง มอลล ์(Index Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro) 

• ECD ไดร้บัรางวลัผูส้ง่ออกสนิคา้และบรกิารดีเดน่ ประจ�าปี 2547 ประเภทท่ีมีการออกแบบ 

ผลติภณัฑข์องตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์

• ECF ไดร้บัการปรบัเวอรช์ั่นการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก 

URS (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. ส�าหรบัการเป็นผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรไ์ม ้
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• วนัท่ี 1 ตลุาคม กลุม่บรษัิทอีสตโ์คสท ์ไดเ้ริม่ด �าเนินการปรบัโครงสรา้งการด�าเนินธรุกิจ จากทัง้หมด 5 บรษัิทภายในกลุม่ 

ใหเ้หลอืการด�าเนินธรุกิจเพียงบรษัิทเดียวคือ ECF โดยกระบวนการปรบัโครงสรา้งกลุม่บรษัิทเริม่จากการซือ้ท่ีดนิ

ทัง้หมดท่ีใชใ้นการประกอบธรุกิจท่ีขณะนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิสว่นตวัของกรรมการบรษัิทเขา้เป็นกรรมสทิธ์ิในนาม 

ECF ด�าเนินการโอนสายการผลิตสินคา้พรอ้มทัง้จ �าหน่ายสินคา้ส�าเรจ็รูป สินคา้ระหว่างผลิต วตัถดุิบ วสัดสุิน้

เปลอืง เครือ่งจกัรและอปุกรณบ์างสว่นจาก 4 บรษัิทเขา้เป็นกรรมสทิธ์ิของ ECF รวมถงึเจรจาเพ่ือขอลดยอดวงเงิน 

สนิเช่ือตา่ง ๆ ของบรษัิทในกลุม่ท่ีมีกบัสถาบนัการเงินและโอนเพ่ิมเป็นวงเงินสนิเช่ือของ ECF เป็นการด�าเนินการ

จ่ายช�าระคืนหนีส้นิในระหวา่งกลุม่บรษัิท  เพ่ือขจดัปัญหารายการระหวา่งกนั (Connected Transaction) และ

ความขดัแยง้ทางประโยชน ์(Conflict of Interest)

• วนัท่ี 26 ตลุาคม บริษัทไดด้ �าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 25,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท 

(เกา้สิบลา้นบาทถว้น) แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 900,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเรียกช�าระ 

เตม็มลูคา่ เพ่ือใชข้ยายการลงทนุและเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด�าเนินธรุกิจของบรษัิท

• วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์บรษัิทไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในการผลติ

เฟอรนิ์เจอร ์โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการ 

สง่เสรมิเป็นระยะเวลา 3 ปี 

• วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์บรษัิทไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในการ

ผลิตวสัดปิุดผิว โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บั

การสง่เสรมิเป็นระยะเวลา 3 ปี

• วนัท่ี 11 พฤษภาคม บรษัิทไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้บรษัิท วีวี – เดคคอร ์จ�ากดั (V V-Décor) ขึน้ ในฐานะบรษัิทยอ่ย 

โดยบรษัิทมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 99.95 มีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) แบง่เป็น

หุน้สามญัจ�านวน 10,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทโดยเรยีกช�าระเตม็มลูคา่ ก่อตัง้ขึน้เพ่ือประกอบ

ธรุกิจดา้นการตลาด (Trading) ใหก้บั ECF ในการเป็นผูจ้ �าหนา่ยกระดาษปิดผิวใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษัิท

• กลุม่บรษัิทอีสตโ์คสท ์ยงัด�าเนินการจดัโครงสรา้งอยา่งตอ่เน่ือง โดยในระหวา่งปี 2554 บรษัิท  ไดด้ �าเนินการ

เพ่ิมเตมิในสว่นของการโอนอาคาร เครือ่งจกัร และอปุกรณส์ว่นท่ีเหลอื และสนิทรพัยถ์าวรอ่ืน ๆ การโอนยอด

วงเงินสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินท่ียงัมีภาระหนีค้งคา้งมายงั ECF รวมถงึการโอนยา้ยพนกังานจาก 4 บรษัิท 

มาเป็นพนกังานของ ECF โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน กลุม่บรษัิทอีสตโ์คสท ์ไดด้ �าเนินการปรบัโครงสรา้งการ

ด�าเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง ECF เป็นบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจโดยเรียบรอ้ยและสมบรูณเ์พียงแห่งเดียว และ

เตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดัตอ่ไป

• วนัท่ี 4 พฤศจิกายน บรษัิทไดด้ �าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดมิ 90,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท 

(หนึง่รอ้ยลา้นบาทถว้น) แบง่เป็นหุน้สามญัจ�านวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเรยีก

ช�าระเตม็มลูคา่ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด�าเนินธรุกิจของบรษัิท

• เดือนกรกฎาคม บรษัิทไดเ้ริ่มขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินคา้ ไปยงักลุ่มรา้นคา้ปลีกรายย่อยทั่วไป (Dealer) 

เพ่ือเป็นสว่นชว่ยเสรมิสรา้งการเตบิโตของยอดขายใหม้ากขึน้จากเดมิ ภายใตต้ราสนิคา้ “Costa”

• วนัท่ี 11 ตลุาคม 2555 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 12/2555 ไดมี้มตพิิจารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ 

ท่ีตราไวแ้ละแกไ้ขจ�านวนหุน้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

หุน้ละ 0.25 บาท จงึท�าใหบ้รษัิทมีการเปลีย่นแปลงในจ�านวนหุน้ และมลูคา่ท่ีตราไว ้โดยทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256242



แบง่เป็นหุน้สามญัจ�านวน 400,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท นอกจากนีย้งัไดมี้มตอินมุตักิารเพ่ิม

ทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากเดิม 100,000,000  บาท เป็น 130,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยสามสบิลา้นบาทถว้น) 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 520,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยพิจารณาจดัสรรหุน้สามญั 

เพ่ิมทนุจ�านวน 120,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

• วนัท่ี 18 ตลุาคม 2555 บรษัิทไดด้ �าเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบรษัิทจ�ากดัเป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดั 

และเปลี่ยนแปลงช่ือเป็น บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF)

• วนัท่ี 26 มีนาคม บรษัิทไดเ้ริม่เปิดการซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เป็นวนัแรก (First Trading Day)

• เดือนตลุาคม บรษัิทไดเ้ริม่ขยายชอ่งทางการจ�าหนา่ยสนิคา้ ไปยงัเมกาโฮม (Mega Home)   ศนูยร์วมสนิคา้บา้น

และวสัดกุ่อสรา้งจ�าหน่ายทัง้ปลีกและสง่ เพ่ือเป็นสว่นช่วยเสรมิสรา้งการเติบโตของยอดขายใหม้ากขึน้จากเดิม 

ภายใตต้ราสนิคา้ “a7”

• วนัท่ี 31 ธนัวาคม บรษัิทมีพืน้ท่ีเชา่เพ่ือใชเ้ป็นโชวรู์มจดัแสดงและจ�าหนา่ยสนิคา้ใน อินเดก็ซ ์ ลฟีว่ิง มอลล ์(Index 

Living Mall) รวมทัง้สิน้ 11 สาขา และโชวรู์มสาขาภายในโฮมโปร (Home Pro) รวมทัง้สิน้ 3 สาขา

• ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ไดมี้มตอินมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดมิ 

130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และไดด้ �าเนินการแกไ้ขหนงัสือ

บรคิณหส์นธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิท ต่อนายทะเบียนบรษัิทมหาชนจ�ากดั 

กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 2557 ท่ีผา่นมา ดงันัน้ ปัจจบุนั

บรษัิทจงึมีทนุจดทะเบียนจ�านวน 195,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 780,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช�าระเตม็มลูคา่แลว้จ�านวน 130,000,000 บาท แบง่ออกเป็น

หุน้สามญัจ�านวน 520,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยในสว่นของทนุจดทะเบียนท่ีรอเรยีกช�าระ

จ�านวน 65,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็นหุน้จ�านวนจ�านวน 260,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

เป็นการจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพของใบส�าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 (ECF-W1)

• วนัท่ี 18 สิงหาคม ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้รบัใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั รุ่นท่ี 1 

(ECF-W1) รบัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเริม่การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นวนัดงักลา่ว

• วนัท่ี 18 กนัยายน บรษัิทไดเ้ขา้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ (“MOU”) เพ่ือรว่มด�าเนินธรุกิจ  ผลติไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคา กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ �ากัด (มหาชน) (“GUNKUL”) บริษัทและ GUNKUL 

จะรว่มกนัจดัตัง้บรษัิทขึน้ เพ่ือรองรบัการพฒันาโครงการในสดัสว่นรอ้ยละ 74.99 : 25.01 ตามล�าดบั บรษัิทจะ

เป็นผูร้บัผิดชอบในสว่นการจดัหาสทิธิ   ในการเชา่ และ/หรอืสทิธิในการใชพื้น้ท่ีหลงัคาเพ่ือตดิตัง้แผงโซลา่เซลล์

ส �าหรบัประกอบการย่ืนเป็นผูเ้สนอขายไฟฟ้า การบรหิารจดัการ รวมถึงการจดัหาแหลง่เงินทนุ และ GUNKUL 

จะเป็นผูร้บัผิดชอบในสว่นของการบรกิารจดัหาอปุกรณ ์การจดัซือ้และการก่อสรา้งส�าหรบัโครงการผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาเพ่ือใหโ้ครงการสามารถด�าเนินการไดต้ามขอ้ตกลงของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) 

รวมถงึเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการและบ�ารุงรกัษา ภายใตก้ารด�าเนินงานทัง้สองฝ่ายมีหนา้ท่ีย่ืนขอรบัอนญุาต

เป็นผูเ้สนอขายไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค (กฟภ.) หรอืการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ตามแตก่รณีตอ่ไป

• เดือนตลุาคม บรษัิทเริ่มจ�าหน่ายสินคา้ใหก้บัไทวสัด ุ(Thai Wasadu) เพ่ือขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินคา้ให้

มากขึน้จากเดมิ ภายใตต้ราสนิคา้ “HASTA”

ปี 2556
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• ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2557 ไดมี้มติอนมุตัิใหบ้ริษัทเขา้ลงทนุ 

ในการจดัตัง้บรษัิทยอ่ยแหง่ใหมร่วม 6 บรษัิท เพ่ือด�าเนินธรุกิจผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตดิตัง้บนหลงัคา 

(Solar PV Rooftop) โดยวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพ่ือเตรยีมการเขา้รว่มประมลูเสนอขายไฟฟา้ใน

การรบัซือ้ไฟฟา้จากการผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตดิตัง้บนหลงัคาตามประกาศของคณะกรรมการกิจการ

พลงังานเรื่องการรบัซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนหลงัคา ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งรอ 

นโยบายจากภาครฐัถงึชว่งเวลาการเปิดเขา้ประมลูเพ่ือเสนอขายไฟฟา้

• วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์บริษัทไดด้ �าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากัด ขึน้เป็นท่ีเรียบรอ้ย 

โดยประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(สบิลา้นบาทถว้น) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 100,000 หุน้ (หนึง่แสนหุน้) มีมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

(หนึง่รอ้ยบาท)

• วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2558 ไดมี้มตอินมุตักิารจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทยอ่ย

ทางออ้มแหง่ใหมใ่นประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha เพ่ือรองรบัการขยายการลงทนุใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ส �าหรบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต ์

โดยมีท่ีตัง้ของโครงการอยู่ท่ี 1737 Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทุน 

จดทะเบียน 100,000 เยน และมีสดัสว่นการถือหุน้โดย ECFH ท่ีรอ้ยละ 51 ปัจจบุนัไดด้ �าเนินการจ�าหนา่ยโครงการ

ดงักลา่วใหก้บันกัลงทนุรายอ่ืนเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

• วนัท่ี 30 มิถนุายน บรษัิทไดเ้ขา้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ (“MOU”) เพ่ือความรว่มมือในการด�าเนินธรุกิจผลติ

ไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล โดยจะจดัตัง้บรษัิทรว่มทนุขึน้รว่มกบัผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย บรษัิท ฟอรจ์นู พารท์ 

อินดสัตรี ้จ �ากดั (มหาชน) (FPI) บรษัิท วิชญ ์อตุสาหกรรม จ�ากดั และกลุม่ผูป้ระกอบการโรงไม ้หรอืโรงเลื่อยไม ้

ในเขตพืน้ท่ีตัง้ของโครงการโรงไฟฟา้ในแตล่ะแหง่ ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษัิท ครัง้ท่ี 7/2558 ไดมี้มตพิิจารณาอนมุตัใิหบ้รษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย เป็นผูเ้ขา้ลงทนุ

ในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) โดยการเขา้รว่มเป็นผูถื้อหุน้ ในบรษัิทรว่มทนุแหง่ใหม่

รวม 5 บรษัิท เพ่ือเตรยีมเขา้รว่มประมลูรบัคดัเลอืกและอนญุาตเป็นผูเ้สนอขายไฟฟา้เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่สญัญาซือ้ขาย

ไฟฟา้ (PPA) กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค (กฟภ.) หรอืการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ตามแตก่รณีไป 

ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เรือ่งหลกัเกณฑก์ารรบัซือ้ไฟฟา้จากผูผ้ลติไฟฟา้พลงังาน

หมนุเวียน ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอนโยบายจากภาครฐัถงึชว่งเวลาการเปิดเขา้ประมลู เพ่ือเสนอขายไฟฟา้ โดยมีราย

ช่ือของบรษัิทรว่มทนุทัง้ 5 บรษัิท ประกอบดว้ย บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุป๊ (นราธิวาส 1) จ�ากดั บรษัิท เซฟ เอน

เนอรจี์ กรุป๊ (นราธิวาส 2) จ�ากดั บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุป๊ (ยะลา 1) จ�ากดั บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุป๊ (ปัตตานี) 

จ�ากดั และบรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ กรุป๊ (สงขลา) จ�ากดั ทัง้นีปั้จจบุนัไดด้ �าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สิน้การช�าระ

บญัชีของ 4 บรษัิทดงักลา่วเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ เน่ืองจากไมส่ามารถผา่นการประมลูเพ่ือใหไ้ดส้ญัญาซือ้ขายไฟฟา้

จากภาครฐั

• เดือนตลุาคม บรษัิทเริม่การจ�าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ ด ูโฮม (Do Home) ภายในตราสนิคา้ My Fur

• วนัท่ี 9 ธนัวาคม ECFH ในฐานะบรษัิทย่อยไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาแฟรนไชสก์บั Can Do Company Limited 

(“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น โดย ECFH จะเป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตในการใชเ้ครื่องหมายทางการคา้ รูปแบบรา้นคา้ 

ระบบบรหิารจดัการรา้นคา้และการสั่งซือ้สนิคา้จาก Can Do ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการด�าเนินธรุกิจ

ภายในประเทศไทยในรูปแบบรา้นคา้จ�าหนา่ยสนิคา้ราคาเดียวทัง้รา้น (รา้น 100 เยน ท่ีมีตน้ก�าเนิดในประเทศญ่ีปุ่ น) 

โดยมีระยะเวลาของสญัญา 5 ปี

• วนัท่ี 19 ธนัวาคม พิธีเปิดสาขาอยา่งเป็นทางการ (Grand Opening) รา้น Can Do สาขาแรกคือ สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 

ดว้ยขนาดพืน้ท่ีใหบ้รกิาร 175 ตารางเมตร

ปี 2558

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256244



• วนัท่ี 11 ธนัวาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 9/2559 พิจารณาอนมุตัมิตท่ีิส �าคญั ดงันี ้

• พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทย่อย เป็นผูเ้ขา้ลงทนุในบรษัิทรว่มทนุแห่งใหม ่

ท่ีจะจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เพ่ือเขา้ลงทนุในธรุกิจดา้นโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยช่ือบรษัิทรว่มทนุแหง่ใหม ่ท่ีจะ 

จดทะเบียนจดัตัง้คือ บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) โดยมีทนุจดทะเบีนเริม่ตน้ท่ี 1,000,000 บาท 

(หนึง่ลา้นบาทถว้น) แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 10,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษัิทจะเป็น

ผูเ้ขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.98  ซึง่ตอ่มาไดถ้กูจดทะเบียนจดัตัง้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2560 

• 12 มกราคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2560 ไดอ้นมุตัิการจดัโครงสรา้งกลุม่บรษัิทอีสตโ์คสทเ์ฟอร์

นิเทค โดยอนมุตัใิหจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพ่ิมอีก 1 แหง่ คือ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั เพ่ือเป็นผูเ้ขา้

ลงทนุในธรุกิจดา้นพลงังานแทนการใช ้บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั โดยมีทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ท่ี 1,000,000 บาท 

(หนึง่ลา้นบาทถว้น) แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 100,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยบรษัิทจะเป็น

ผูเ้ขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ซึง่ตอ่มาไดถ้กูจดทะเบียนจดัตัง้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 

ทัง้นี ้บรษัิทไดก้�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจของ ECFH เป็นเพ่ือเขา้ลงทนุและด�าเนินธุรกิจดา้นรา้นคา้ปลีก 

ซึง่ปัจจบุนัไดแ้ก่ รา้น Can Do ในรูปแบบรา้นคา้จ�าหน่ายสินคา้ราคาเดียว หรอืการด�าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ในอนาคต ยกเวน้ธรุกิจดา้นพลงังานตอ่ไป

• 13 กมุภาพนัธ ์ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2560 ไดมี้มติอนมุตัิการเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานชีวมวลของ บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั (“โครงการฯ” หรอื “PWGE”) ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 149 

หมู่ท่ี 3 ต�าบลยคูละ อ�าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส ขนาดก�าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์โดยให ้บรษัิท เซฟ 

เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) ซึง่เป็นบรษัิทรว่มของบรษัิท (ซึง่มีบรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) 

ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทถือหุน้ใน SAFE ปัจจบุนัคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 สดัสว่นดงักลา่วลดลงจากรอ้ยละ 

49.98 เน่ืองจากมีการจ�าหน่ายหุน้ออกใหก้ับกลุ่มผูร้่วมทุนใหม่ท่ีเขา้ลงทุนใน SAFE คือ บริษัท ไพรซ์ ออฟ 

วูด้ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.26 ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้เดิมของโครงการ 

โรงไฟฟา้ PWGE) เขา้ซือ้หุน้สามญัจากผูถื้อหุน้ของโครงการ (รอ้ยละ 99.99) คดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุทัง้โครงการ 

ไมเ่กิน 425,000,000 บาท (โดยคดิเป็นเงินลงทนุของ ECF-P เทา่กบั 141,652,500 บาท) ปัจจบุนั ECF-P มีทนุ

จดทะเบียนจ�านวน 522,652,500 บาท แบง่ออกเป็นหุน้จ�านวน 52,265,250 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 

โดยมีทนุจดทะเบียนช�าระเท่ากบั 454,252,500 บาท และ SAFE มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 426,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 4,260,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้

• 3 เมษายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 6/2560 ไดมี้มตอินมุตักิารเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ของ บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสเีขียว จ�ากดั (“โครงการฯ” หรอื “GEP”) ซึง่ตัง้อยู่

ท่ีเมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) ขนาดก�าลงัการผลติตดิ

ตัง้ 220 เมกะวตัต ์โดยให ้บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้อยู่

รอ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของโครงการในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ซึง่ตอ่มาท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 

1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มตอินมุตักิารเขา้ซือ้หุน้สามญัของ GEP เป็นท่ีเรยีบรอ้ย

• 15 มิถนุายน  ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 8/2560 ไดมี้มตท่ีิส �าคญัส�าหรบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์วม 

2 โครงการ โดยพิจารณาและอนมุตัิการเขา้ลงทนุซือ้หุน้ในกิจการต่าง ๆ ผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั 

ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และ บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) ในฐานะ

บรษัิทรว่ม ซึง่บรษัิทยอ่ยถือหุน้รอ้ยละ 33.37 ในมลูคา่การลงทนุรวม 50.62 ลา้นบาท ไดแ้ก่ การเขา้ลงทนุซือ้หุน้ของ 

บรษัิท เซฟ ไบโอแมส็ จ�ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบรษัิทรว่มเขา้เป็นผูล้งทนุ เพ่ือด�าเนินธรุกิจ

โรงสบัไม ้ตัง้อยูท่ี่อ �าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส โดยมีมลูคา่การเขา้ลงทนุจ�านวน 33.37 ลา้นบาท จากมลูคา่การลงทนุ 

ปี 2559

ปี 2560
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ทัง้สิน้ 100 ลา้นบาท และการเขา้ลงทนุซือ้หุน้ของ บรษัิท บนิา่ พรูี ่พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ�ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 

49 โดย SAFE ในฐานะบรษัิทรว่มเขา้เป็นผูล้งทนุ เพ่ือด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซ

เชือ้เพลงิจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวตัต ์โดยแบง่ออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่ 

อ �าเภอลอง จงัหวดัแพร ่และอ�าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร ่โดยมีมลูค่าการเขา้ลงทนุเป็นจ�านวน 17.25 ลา้นบาท 

จากมลูคา่การลงทนุทัง้หมด 105.495 ลา้นบาท 

• 27 มิถนุายน โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลของ บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั (“โครงการฯ” 

หรอื “PWGE”) จงัหวดันราธิวาส ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการจ�าหนา่ยไฟฟา้

เชิงพาณิชย ์โดยการเขา้ลงทนุใน PWGE เป็นการเขา้ลงทนุผา่น บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย 

ท่ีบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และ บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) ในฐานะบรษัิทรว่ม ซึง่บรษัิทยอ่ย

ถือหุน้รอ้ยละ 33.37 โดย SAFE จะเริม่รบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป

• 27 ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 13/2560 ไดมี้มติอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 

เพ่ิมเตมิอีก 1 แหง่ คือ บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั โดยทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ท่ี 50.00 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้

สามญัจ�านวน 10,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยบรษัิทจะเป็นผูเ้ขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทดงักลา่วเป็นท่ีเรยีบรอ้ยเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 และปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

ช�าระเทา่กบั 12.50 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้เพ่ือด�าเนินธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยแผน่ไม ้(Wood-

Based Panel) ไดแ้ก่ แผน่เอม็ดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปารต์เิกิล้ (Particleboard) ซึง่ยงัอยูใ่นระหวา่งการ

ศกึษาความเป็นไปได ้

• 18 ธนัวาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 15/2560 มีมติอนมุตัิเขา้ท�าการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ

ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยข์องบรษัิท ซีอาร ์โซลาร ์จ�ากดั (“CRS”) ขนาด 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่ 

อ �าเภอเถิน จงัหวดัล�าปาง แทนการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลของบรษัิท ทรู เอน็เนอรย่ี์ เพาเวอร ์

ลพบรุ ีจ �ากดั (“TRUE-P”) ซึง่บรษัิทฯ ไดท้ �าการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุแลว้แตไ่มส่ามารถท�าความตกลง

ในการเขา้ลงทนุได ้CRS ถือหุน้โดย บรษัิท อินเตอร ์ฟารอี์สท ์เอน็เนอรย่ี์ คอรป์อเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) (“IFEC”) 

ท่ีสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ในขณะนีบ้รษัิทอยูร่ะหวา่งศกึษาและตรวจสอบมลูคา่โครงการ อตัราผลตอบแทน ความเสีย่ง 

และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงการ และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซือ้โครงการ ซึ่งรวมถึงความ

สามารถของผูข้ายในการเขา้ท�าธุรกรรมขายโครงการ และการส่งมอบทรพัยส์ินท่ีซือ้ขาย และการปฏิบตัิตาม 

ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ตามสญัญาซือ้ขายท่ีจะไดจ้ดัท�าขึน้ดว้ย 

• 27 มิถุนายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2561 ไดมี้มติอนุมัติใหบ้ริษัท แพลนเนทบอรด์ จ�ากัด 

(“แพลนเนท”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยการเขา้ถือหุน้สามญัของ แพลนเนท จ�านวน 5,700,000 หุน้ หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 57.00 ของจ�านวนหุน้ท่ีจ �าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของแพลนเนทเขา้ท�ารายการลงทนุสรา้งโรงงานผลติ

และจ�าหนา่ยแผน่ไฟเบอรบ์อรด์ความหนาแนน่ปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรอืแผน่ไมเ้อม็ดีเอฟ 

(MDF Board) ท่ีจงัหวดันราธิวาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะด�าเนินการลงนามในสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ

ช�าระราคาค่าสินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่คู่สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 

โดยแพลนเนทจะใชเ้งินลงทนุในโครงการเบือ้งตน้จ�านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท

• 1 สงิหาคม โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล บรษัิท บนิา่ พรูี ่พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ�ากดั โครงการท่ี 1 อ�าเภอลอง 

(“โครงการฯ” หรอื “BINA 1”) จงัหวดัแพร ่ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ 1 เมกะวตัต ์ไดเ้ริม่การจ�าหนา่ยไฟฟา้ในเชิง

พาณิชย ์โดยการเขา้ลงทนุใน BINA1 เป็นการเขา้ลงทนุผา่น บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะ

บรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และ บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) ในฐานะบรษัิทรว่ม 

ซึง่ ECF-P ถือหุน้ใน SAFE คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 โดย SAFE จะเริม่รบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุตัง้แต่

วนัท่ี 1 สงิหาคม 2561

ปี 2561

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256246



• 31 ธนัวาคม บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ย (“ECFH”) ท่ีบรษัิทเขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 

ซึง่ท่ีผา่นมาทาง ECFH ไดเ้ขา้ลงนามสญัญาแฟรนไชส ์(The Area Franchise Agreement) กบั Can Do Company 

Limited (“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 เพ่ือด�าเนินธุรกิจ รา้นคา้ปลีกท่ีจ�าหน่ายสินคา้

ราคาเดียวทัง้รา้นในราคา 60 บาท ECFH ไดด้ �าเนินการยกเลกิสญัญาแฟรนไชสก์บั Can Do Company Limited 

ประเทศญ่ีปุ่ น โดยไดห้ยดุการด�าเนินธุรกิจรา้น Can Do ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมถึงได้

ปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาแฟรนไชส ์หวัขอ้ การยกเลกิสญัญาแฟรนไชส ์ตามท่ีระบใุน the Area Franchise 

Agreement กบัทาง Can Do ประเทศญ่ีปุ่ น เสรจ็สมบรูณ ์เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมาเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้

• 27 กนัยายน โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว จ�ากดั (“โครงการฯ” หรือ 

“GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ท่ีเมืองมินบู รฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) 

ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ 220 เมกะวตัต ์ เฟสท่ี 1 ก�าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต ์โดยให ้บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์

จ�ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของโครงการ 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 20  โดย ECF-P จะเริม่รบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 หลงัจากนัน้ 

ทางโครงการจะไดด้ �าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟา้ส�าหรบั Phase ท่ี 2 จากทัง้หมด 4 เฟส ตอ่ทนัที

ปี 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 47รายงานประจ�าปี 2562



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ก�าหนดเป้าหมายและกลยทุธใ์นการด�าเนินธุรกิจดว้ยความ

มุ่งมั่นท่ีจะครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็นผูส้่งออกเฟอรนิ์เจอรอ์นัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย ถึงแมว้่าในปี 2562 บริษัท 

จะไม่สามารถสรา้งอตัราการเติบโตในส่วนของการจดัจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรส์่งออกต่างประเทศไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้สาเหตุ

หลกัจากค่าเงินบาทท่ียงัคงแข็งค่าขึน้ตัง้แต่ช่วงปี 2561 ต่อเน่ืองถึงปี 2562 ซึ่งตัง้แต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 สถานการณ ์

การสง่ออกเริม่กลบัมาดีขึน้ เน่ืองจากบรษัิทไดร้บัค�าสั่งซือ้ลว่งหนา้จากลกูคา้ตา่งประเทศยาวตอ่เน่ืองถงึไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ซึง่แสดง

ใหเ้หน็ถงึแนวโนม้การสง่ออกท่ีดีขึน้ ซึง่เป็นผลจากการท่ีสามารถเจาะกลุม่ลกูคา้รายใหมไ่ดเ้พ่ิมขึน้  

ส �าหรบัชว่งปี 2562 ท่ีผา่นมา บรษัิทมีการสง่ออกสนิคา้ไปจ�าหนา่ยในประเทศตา่ง ๆ  ทั่วโลก ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา ตะวนัออกกลาง จีน 

อินเดีย รวมถึงประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดแ้ก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ซึ่งในปี 2562 มีบางประเทศท่ีอตัรา

การเจรญิเตบิโตของยอดขายมีการปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในกลุม่ลกูคา้จากประเทศอินเดีย และตะวนัออกกลาง 

ส�าหรบัตลาดภายในประเทศ หากพิจารณาจากช่องทางการจ�าหน่ายอีกช่องทางหนึ่งท่ีส �าคญัส�าหรบักลุ่มลกูคา้ภายในประเทศ 

ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ท่ีเป็นการสั่งซือ้โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษัิท ในชว่งปี 2562 ท่ีผา่นมา 

พบวา่ บรษัิทมียอดขายท่ีเพ่ิมขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดยการจ�าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่ประกอบดว้ยตราสนิคา้ 

ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การผลติสนิคา้เพ่ือจ�าหนา่ยใหก้บัโฮมโปร (Home Pro) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด์

2. การผลติสนิคา้เพ่ือจ�าหนา่ยใหก้บัเทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด ์

3. ตราสนิคา้ เอ เซเวน่ (a7) จ�าหนา่ยผา่นเมกาโฮม (Mega Home) 

4. ตราสนิคา้ ฮาสตา้ (HASTA) จ�าหนา่ยผา่น ด ูโฮม  (Do Home) และ มิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY)   

5. การผลติสนิคา้เพ่ือจ�าหนา่ยใหก้บัแบรนดว์ินเนอร ์(Winner)

6.  การผลติสนิคา้เพ่ือจ�าหนา่ยใหก้บัโกลบอลเอา้ส ์(Global House) ภายใตเ้ฮา้สแ์บรนด์

ซึง่สาเหตขุองยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้สว่นหนึง่เกิดจากความสามารถในการขยายฐานลกูคา้ใหมไ่ดเ้พ่ิมขึน้ ประกอบกบัการพฒันาตอ่ยอด

ผลติภณัฑไ์มย้างพารา ซึง่ทางบรษัิทมีความเช่ียวชาญในการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา และไดมี้แนวคดิในการตอ่ยอดพฒันาเป็น

ผลติภณัฑใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้ป็นวสัดอุปุกรณใ์นการตกแตง่และก่อสรา้ง ซึง่ฐานลกูคา้ใหมแ่ละผลติภณัฑใ์หมท่ี่เพ่ิมขึน้เป็นปัจจยั

ส�าคญัท่ีชว่ยสรา้งยอดขายใหเ้พ่ิมขึน้ไดใ้นรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา ในสว่นของการจดัจ�าหนา่ยผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรใ์หก้บักลุม่ลกูคา้

ประเภทรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย ซึง่บรษัิทจดัจ�าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูคา้กลุม่นีภ้ายในตราสนิคา้ Costa ในรอบปีท่ีผา่นมา 

บรษัิทมีการปรบัปรุงระบบการขายและการตลาด ระบบการรบัช�าระเงินเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการจ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางนีใ้หดี้ย่ิงขึน้ 

ดงันัน้เม่ือมีการพฒันาปรบัปรุงระบบเกิดขึน้ จึงท�าใหย้อดขายอยู่ในระดบัท่ีไม่เติบโตเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2561 ท่ีผ่านมา อย่างไร

ก็ตามหากการปรบัปรุงและพฒันาระบบการขายและการตลาด ระบบการรบัช�าระเงินสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธิภาพแลว้ 

บรษัิทคาดการณว์า่ ยอดขายของชอ่งทางการจ�าหนา่ยนีจ้ะกลบัมาเติบโตไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัอีกครัง้

ส �าหรบัช่องทางการจ�าหน่ายผ่านโชวรู์ม ELEGA ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินคา้ส�าหรบักลุ่มลูกคา้ระดบักลางถึงบนนัน้ 

เน่ืองจากบรรยากาศความไมเ่ช่ือมั่นตอ่การบรโิภค และจบัจา่ยใชส้อยภายในประเทศ ประกอบกบับรษัิทเริม่ปรบักลยทุธช์อ่งทางการ

จดัจ�าหน่ายใหม ่จงึไดเ้ริม่มีการพิจารณาปิดโชวรู์ม ELEGA ในบางสาขาท่ีไมคุ่ม้ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายคงท่ีลงไปเป็นจ�านวน 7 สาขา

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256248



ท่ีด �าเนินการปิดไปในระหว่างปี 2561 ประกอบกับปิด

โชวรู์ม ELEGA ครบทกุสาขาภายในช่วงปลายปี 2562 

ท�าใหมี้รายไดจ้ากการจ�าหน่ายผ่านช่องทางดงักล่าว 

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ตาม 

หากความเช่ือมั่นดา้นเศรษฐกิจ และบรรยากาศการ

จบัจา่ยใชส้อยภายในประเทศกลบัมาฟ้ืนตวัดีอีกครัง้ 

โดยปกตแิลว้ชอ่งทางการจ�าหนา่ยสนิคา้ผา่นโชวรู์ม ELEGA 

จะยงัสามารถสรา้งอตัราการเตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้นีบ้รษัิทไดป้รบักลยทุธเ์พ่ือไมใ่หเ้กิดตน้ทนุ

และคา่ใชจ้า่ยคงท่ีจากโชวรู์มในสาขาท่ีมีผลการ

ด�าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไวด้งั

เช่น ท่ี เคยเ กิดขึ ้นในอดีต โดยได้หาแนวทางการ

พฒันาและปรบัปรุงโชวรู์มในรูปแบบใหมใ่หเ้กิดขึน้

โดยการพัฒนาโชว์รูมรวมท่ีมีพื ้นท่ีขนาดใหญ่ขึน้ภายใต้ช่ือ “ECF OUTLET” เพ่ือเป็นโชว์รูมจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุก

แบรนด์ ทุก รูปแบบ ภายใต้การผลิตและจ�าหน่าย รวมทั้งสินค้าน�าเข้าของบริษัท ซึ่ ง ถือเป็นการเ พ่ิมช่องทางการ 

จดัจ�าหนา่ยท่ีเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ในประเทศ โดย ECF OUTLET ตัง้อยูภ่ายใน บรษัิท แสงอดุม ไลท้ต์ิง้เซน็เตอร ์จ�ากดั ณ ส�านกังานใหญ่รงัสติ 

บรเิวณถนนวิภาวดีรงัสติขาเขา้ โดยไดเ้ริม่พืน้ท่ีจดัแสดงสนิคา้เฟอรนิ์เจอร ์ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ท่ีผา่นมา ซึง่โชวรู์มแหง่นีจ้ะรวบรวม

ผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท์ัง้ในรูปแบบเฟอรนิ์เจอรเ์พ่ือการสง่ออกและเฟอรนิ์เจอรท่ี์จ�าหนา่ยภายในประเทศใหก้บัลกูคา้ท่ีมีความสนใจ

และตอ้งการสมัผสัชิน้งานเฟอรนิ์เจอรข์องจรงิ ซึง่นอกจากจะใชเ้พ่ือการบรกิารดา้นการขายและการตลาดใหก้บักลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ 

และกลุม่ลกูคา้รายใหญ่แลว้ ยงัจะไดป้ระโยชนจ์ากรายยอ่ยท่ีเขา้เย่ียมชมเฟอรนิ์เจอรแ์ละซือ้ผลติภณัฑด์ว้ย  

นอกจากภาพรวมผลการด�าเนินงานในส่วนของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งนอกจากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรแ์ลว้ 

บริษัทยงัมีรายไดจ้ากการผลิตและจ�าหน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึงไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ ซึ่งผลิตภณัฑเ์หล่านีใ้ชเ้ป็นวตัถดุิบ 

ในการผลติเฟอรนิ์เจอร ์

ทัง้นีใ้นสว่นของการจ�าหน่ายกระดาษปิดผิว เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้บรษัิท วีวี – เดคคอร ์จ�ากดั 

(V V-Décor) ขึน้ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 99.95 โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทโดยเรียกช�าระเต็มมลูค่า โดยก่อตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธุรกิจ 

ดา้นการตลาด (Trading) ใหก้บั ECF เพ่ือเป็นผูจ้ �าหนา่ยกระดาษปิดผิวใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษัิท

นอกจากนีใ้นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษัิท ในสว่นของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากัด (“ECFH” หรือ “บริษัทย่อย”)

ในฐานะบรษัิทยอ่ย ท่ีบรษัิทมีสดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 75 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(สบิลา้นบาทถว้น) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 100,000 หุน้ (หนึ่งแสนหุน้) มีมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) 

ช�าระเตม็มลูคา่

ภายหลงัจากท่ีทางฝ่ายบรหิารไดพิ้จารณาตดัสนิใจท่ีจะยตุกิารด�าเนินธรุกิจ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทไดห้ยดุการจ�าหนา่ย

สนิคา้ทกุรายการ และไดด้ �าเนินการปิดสาขาของรา้น Can Do ทกุสาขา (Can Do คือ รา้นคา้ปลีกในรูปแบบรา้นคา้ท่ีจ�าหนา่ยสนิคา้

ราคาเดียว หรอื 60 บาทตอ่ชิน้ ทัง้รา้น) เพ่ือลดผลกระทบจากตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายคงท่ีท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือไม่ใหส้ง่ผลกระทบตอ่ภาพ

รวมผลการด�าเนินงานของบรษัิทแลว้

ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการจดัหาธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวการณด์า้นเศรษฐกิจ และพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั เพ่ือพิจารณาการเขา้ลงทนุโดยบรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั ทัง้นีเ้พ่ือสรา้งรายไดแ้ละผลการด�าเนินงาน 

ใหก้บักลุม่บรษัิทโดยภาพรวม โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งรอขอ้สรุปถงึธรุกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 49รายงานประจ�าปี 2562



ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P“) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 โดยบรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั 

(มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 จากทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ท่ี 1.00 ลา้นบาท ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจ�านวน 687,652,500 บาท 

แบง่ออกเป็นหุน้จ�านวน 68,765,250 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ช�าระเตม็มลูคา่

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
นบัตัง้แตปี่ 2560 ท่ีผา่นมา ถือเป็นปีเริม่ตน้ท่ีบรษัิทมีการขยายการลงทนุสูธ่รุกิจดา้นพลงังานทดแทนอยา่งมีนยัส�าคญั โดย ECF-P 

ไดเ้ขา้รว่มทนุในบรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 ในปัจจบุนั SAFE มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 

581,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 5,810,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ช�าระเต็มมลูคา่แลว้ โดย SAFE 

ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2560 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นผูเ้ขา้ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 

ปัจจบุนั SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั (“PWGE”) โดย SAFE เขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ปัจจบุนัด�าเนินธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต ์ท่ี อ.แวง้ จ.นราธิวาส โดยเริ่มมีรายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 เป็นตน้มา ปัจจบุนั PWGE มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จ�านวน 8,500,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ากัด (“SAFE-B”) โดย SAFE เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ปัจจุบันด�าเนินธุรกิจโรงสับไม ้

เพ่ือป้อนวตัถดุิบ ไดแ้ก่ ไมส้บั (Wood Chip) ใหก้บัโรงไฟฟ้า PWGE เพ่ือใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตไฟฟ้า ปัจจบุนั SAFE-B 

มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

10 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้

3. บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จ�ากดั (“SAFE-P”) ( ช่ือเดมิ บรษัิท บนิา่ พรูี ่พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ ซึง่ SAFE เขา้ลงทนุในสดัสว่น

รอ้ยละ 49 ปัจจบุนั SAFE-P เป็นนิติบคุคลท่ีมีใบอนญุาตการจ�าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคประเภทโรงไฟฟ้า

พลงังานชีวมวลแบบแก๊สซฟิิเคชั่น รวม 2 โครงการ ซึง่มีก�าลงัการผลติตดิตัง้โครงการละ 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่ อ.ลอง และ อ.สงูเมน่ 

จ.แพร ่ส �าหรบัโครงการแรกท่ี อ.ลอง จ.แพร ่ปัจจบุนัไดเ้ริม่จ �าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2561 ท่ีผา่นมา และ

ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการวางแผนก่อสรา้งโครงการท่ี 2 ท่ี อ.สงูเมน่ จ.แพร ่ปัจจบุนั SAFE-P มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 55,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 5,500,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
นอกจากนี ้นบัตัง้แต่ช่วงปี 2560 บริษัทยงัไดข้ยายการเขา้ลงทนุดา้นธุรกิจพลงังานทดแทนสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW และมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 170 MW ของ บริษัท พลังงานเพ่ือ 

โลกสีเขียว จ�ากดั (“GEP”) ซึง่ GEP เป็นบรษัิทท่ีเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัานแสงอาทิตยซ์ึง่ตัง้อยู่ท่ีเมืองมินบ ูรฐัมาเกวย 

ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) โดยให ้บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบรษัิท

ยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของโครงการดงักลา่วในสดัสว่นรอ้ยละ 20 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256250



ปัจจบุนั GEP มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 215,755,800 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ�านวนหุน้ 2,157,558 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

และมีทนุจดทะเบียนช�าระแลว้เท่ากบั 201,955,800 บาท ซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ท่ีเขตมาเกวย เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร ์โดยจะมีขนาดก�าลงัการผลติติดตัง้ 220 เมกะวตัต ์ทัง้นี ้GEP สามารถเริม่การจ�าหน่าย

ไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(COD) ส�าหรบัเฟสท่ี 1 ขนาดก�าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต ์ไดเ้ม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ในสว่นท่ีเหลอือยูร่ะหวา่ง

การวางแผนก่อสรา้ง และจะเริม่ทยอยจ�าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชยเ์พ่ิมขึน้ จนครบ 220 เมกะวตัต ์ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 2 - 3 ปี 

GEP มีบรษัิทยอ่ย 1 แหง่ คือ บรษัิท จีอีพี (เมียนมาร)์ จ�ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึง่เป็นการลงทนุใน GEP-Myanmar เพียงบรษัิทเดียว 

และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตั้งขึน้เป็นบริษัทสัญชาติเมียนมาร ์โดยมีทุนจดทะเบียน 

500 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั โดยแบง่เป็นหุน้สามญัจ�านวน 500,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรยีญดอลลารส์หรฐั โดยมีทนุ 

จดทะเบียนช�าระแลว้ท่ี  7,523,779 เหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 226.62 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลีย่นของธนาคาร

แหง่ประเทศไทย (ธปท.) ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ท่ีอตัราแลกเปลี่ยน 30.121 บาท ตอ่ 1 เหรยีญดอลลารส์หรฐั โดย GEP มีสดัสว่น

การถือหุน้ใน GEP-Myanmar เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้ทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมีวตัถปุระสงค ์

เพ่ือประกอบธุรกิจในการพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศเมียนมาร ์โดยมีขนาดก�าลงัการผลิต

ไฟฟา้ตดิตัง้รวม 220 MW และมีก�าลงัการผลติไฟฟา้ตามสญัญา 170 MW

GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั Electric Power Generation 

Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหนา้คือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึง่เป็นองคก์รท่ีอยูภ่ายใต ้Ministry of Electricity 

and Energy ของประเทศเมียนมาร ์โดยสาระส�าคญัคือ เพ่ือตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหาแหลง่เงินทนุ บรหิารจดัการ บ�ารุงรกัษา 

และโอนกิจการ และ EPGE จะรบัซือ้ไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 220 MW 

หรอืคดิเป็นอตัราการรบัซือ้ไฟฟา้สงูสดุท่ี 170 MW ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศเมียนมาร ์เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่

วนัท่ีเริม่ด �าเนินการจ�าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรอื “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส 

ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงท่ีท่ี 0.1275 เหรียญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA 

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ดว้ย โดยการผลติไฟฟา้จะแบง่ออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟา้สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้ในแตล่ะเฟส ดงันี ้

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

โดยภายหลงัจากเริ่ม COD ส�าหรบัเฟสท่ี 1 แลว้ ส �าหรบัเฟสตอ่ ๆ ไป คาดวา่จะมีก�าหนดระยะเวลาประมาณ 360 วนั ส �าหรบัการ

เริม่ตน้ COD ในเฟสตอ่ไป

ส�าหรบัการเขา้ลงทนุในธรุกิจดา้นพลงังานทดแทนส�าหรบัโครงการอ่ืน ๆ  เพ่ิมเตมินัน้ ปัจจบุนับรษัิทยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาความเป็น

ไปไดใ้นการเขา้ลงทนุหากโครงการเหลา่นัน้มีความเป็นไปได ้มีผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีเหมาะสม และมีความคุม้คา่ในการเขา้ลงทนุ

เม่ือพิจารณาประกอบกบัความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ ซึง่บรษัิทจะพิจารณาดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงั ก่อนจะตดัสนิใจเขา้ลงทนุ

การลงทุนธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel)
เป็นธรุกิจท่ีด�าเนินงานโดย บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 57 ในการลงทนุธรุกิจผลติและ

จ�าหนา่ยแผน่ไม ้(Wood-Based Panel)

ซึ่งท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 13/2560 เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2560 ไดมี้มติอนมุตัิใหบ้ริษัท ด�าเนินการจดัตัง้บริษัท

ยอ่ยเพ่ิมเตมิอีก 1 แหง่ โดยบรษัิทเขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 คือ  บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั (Planet Board Company 

Limited) โดยมีทนุจดทะเบียนจ�านวน 50,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท 

และมีทนุจดทะเบียนช�าระแลว้จ�านวน 12,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีเรยีกช�าระหุน้ละ 1.25 บาท 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 51รายงานประจ�าปี 2562



โดยวัตถุประสงคใ์นการจัดตั้งธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นไม ้(Wood-Based Panel) ไดแ้ก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) 

และแผน่ปารต์เิคลิ (Particleboard) โดยคาดวา่จะมีก�าลงัการผลติท่ี 600 – 800 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ทัง้นี ้บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั 

ไดด้ �าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทเสรจ็เรยีบรอ้ยเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 

ตอ่มาท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ไดมี้มตอินมุตักิารเสนอขายหุน้เดมิท่ี บรษัิท อีสตโ์คสท ์

เฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) เขา้ลงทนุในบรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั (“แพลนเนท”) ในฐานะบรษัิทยอ่ย รวมรอ้ยละ 43 ของมลูคา่

ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของแพลนเนท ใหก้บัคณุคมวิทย ์บญุธ�ารงกิจ ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 

คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 

และคณุวรษัธกฤต พรแจม่ใส รอ้ยละ 3 ท�าใหมี้โครงสรา้งการถือหุน้เปลี่ยนแปลงไป ดงัรายช่ือตอ่ไปนี้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน)  5,700,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 57

2. คณุคมวิทย ์  บญุธ�ารงกิจ  2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25

3. คณุกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ  375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

4. คณุพิชพิมพ ์  ปัทมสตัยาสนธิ  375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

5. คณุเอกลกัษณ ์ ปัทมสตัยาสนธิ  375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

6. คณุเอกฤทธ์ิ  ปัทมสตัยาสนธิ  375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

7. คณุวรษัธกฤต  พรแจม่ใส   375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

ตอ่มาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทไดมี้การจดัสรรการถือหุน้ในกลุม่ผูบ้รหิาร บรษัิท อินเดก็ซ ์ลฟิว่ิง มอลล ์จ�ากดั ในฐานะผูถื้อหุน้ 

ของบรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั จากจ�านวนผูถื้อหุน้ 4 ทา่น ถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เป็นจ�านวน 5 ทา่น โดยเพ่ิมเตมิผูถื้อหุน้รายใหมคื่อ 

คณุขนัทอง อดุมมหนัตสิขุ  โดยถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เทา่เดมิ สง่ผลใหโ้ครงสรา้งการถือหุน้ใหมมี่การเปลีย่นแปลงดงันี ้บรษัิท อีสตโ์คสท ์

เฟอรนิ์เทค จ�ากัด (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 57 คุณคมวิทย ์บุญธ�ารงกิจ ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 คุณขันทอง อุดมมหันติสุข 

รอ้ยละ 3 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  

คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  และคณุวรษัธกฤต พรแจม่ใส รอ้ยละ 3 รวมทัง้ไดมี้การอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบรษัิท

เพ่ิมเติมอีก 400 ลา้นบาท รวมเป็น 450 ลา้นบาท แต่ทัง้นี ้การเพ่ิมทนุดงักล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการ โดยสรุปโครงสรา้งการ 

ถือหุน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในครัง้นี ้เป็นดงันี ้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน)   5,700,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 57

2. คณุคมวิทย ์  บญุธ�ารงกิจ     2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25

3. คณุขนัทอง   อดุมมหนัตสิขุ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

4. คณุกฤษชน   ปัทมสตัยาสนธิ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

5. คณุพิชพิมพ ์  ปัทมสตัยาสนธิ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

6. คณุเอกลกัษณ ์ ปัทมสตัยาสนธิ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

7. คณุเอกฤทธ์ิ   ปัทมสตัยาสนธิ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

8. คณุวรษัธกฤต   พรแจม่ใส      300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 ไดมี้มตอินมุตัใิห ้บรษัิทเขา้ลงทนุใน บรษัิท แพลนเนทบอรด์ 

จ�ากดั โดยเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นไมเ้อ็มดีเอฟ โดยแพลนเนท 

จะใชเ้งินลงทนุในโครงการเบือ้งตน้จ�านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท

ในปัจจบุนัแพลนเนทอยู่ระหว่างการส�ารวจรายละเอียดในการด�าเนินงานดา้นต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ท่ีส �ารวจท่ีดินท่ีเหมาะสมท่ีจะ

ก่อสรา้งโรงงาน ซึง่ตอ้งพิจารณาถงึความพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ  ทัง้แหลง่วตัถดุบิ ระยะทางในการขนสง่วตัถดุิบ ระยะทางในการขนสง่

สนิคา้จากโรงงาน ฯลฯ เพ่ือใหบ้รษัิทไดร้บัผลตอบแทนท่ีคุม้คา่และไดร้บัประโยชนส์งูสดุ โดยคาดวา่จะมีระยะเวลาการก่อสรา้งโรงงาน

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจากด�าเนินการเลือกท่ีดนิท่ีจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256252



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจท่ีด�าเนินงานโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท วีวี เดคคอร์ 

จ�ากัด ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 

ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (ECF) ด�าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมป้ารต์ิเคิลบอรด์และ

ไมย้างพารา กระดาษปิดผิว ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเฟอรนิ์เจอร ์การจดัจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์

ไมย้างพาราท่ีบรษัิทเป็นผูผ้ลติ และเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิท่ีสั่งซือ้จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และใหบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซี) 

เพ่ือใชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร ์จ�ากดั (V V Décor) เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.95 

โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) ช�าระเต็มมลูค่า ก่อตัง้ขึน้เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการตลาด (Trading) 

เพ่ือเป็นผูจ้ �าหนา่ยกระดาษปิดผิวใหก้บัลกูคา้บางรายของบรษัิท

ผลติภณัฑข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย สามารถแบง่กลุม่สนิคา้หลกัได ้5 ประเภท ซึง่เป็นกลุม่ธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเฟอรนิ์เจอรคื์อ

1. เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา

2. เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคลิบอรด์

3. เฟอรนิ์เจอรท่ี์จ�าหนา่ยผา่นรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกรายยอ่ย

4. กระดาษปิดผิว 

5. ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้

บรษัิทมีรายไดโ้ดยสว่นใหญ่มาจากการผลติและจ�าหนา่ยตามค�าสั่งซือ้ (Made to order) ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ การผลติและจ�าหนา่ย

โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษัิท ไดแ้ก่ เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ และไมย้างพารา ใหก้บัลกูคา้ในประเทศ โดยกลุม่ลกูคา้ในประเทศ 

ประกอบดว้ย กลุม่รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ไดแ้ก่ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) เมกา โฮม 

(Mega Home) ดโูฮม (Do Home) โกลบอลเอา้ส ์(Global House วินเนอร ์(Winner) และมิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ส �าหรบัลกูคา้

ตา่งประเทศจะเป็นการผลติและจ�าหนา่ยตามค�าสั่งซือ้ใหก้บับรษัิทผูจ้ �าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์และรา้นคา้ปลกีรายใหญ่ (Modern Trade) 

หลายรายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากพิจารณาจากโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายทัง้หมดของบรษัิท ในปัจจบุนับรษัิทมีสดัสว่นการขาย

ใหก้บัลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณรอ้ยละ 45 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด อยา่งไรก็ตามบรษัิทตระหนกัดีถงึสดัสว่นการพึง่พิง

ลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งท่ีผ่านมาบรษัิทไดเ้นน้การขยายฐานลกูคา้ต่างประเทศไปยงักลุม่ประเทศอ่ืน ซึ่งเริ่มเห็นผลขึน้ตัง้แต่ช่วง

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยเริม่รบัค�าสั่งซือ้จากลกูคา้กลุม่ใหมใ่นประเทศอินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีนไดเ้พ่ิมขึน้ รวมถึง

ในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asian Economic Community) โดยหากเป็นการจ�าหนา่ยสนิคา้เพ่ือสง่ออกใหก้บัลกูคา้

ในกลุม่ประเทศ AEC บรษัิทจะใชต้ราสนิคา้ “My Fur” 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 53รายงานประจ�าปี 2562



ภาพแสดงกลุ่มประเทศลูกค้าของบริษัท

สดัส่วนรายไดท่ี้รองลงมาคือ รายไดจ้ากการผลิตและจ�าหน่ายสินคา้ภายในประเทศ โดยตราสินคา้ท่ีทางบริษัทเป็นผูผ้ลิตและ

จ�าหนา่ยใหก้บักลุม่รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบดว้ยตราสนิคา้ท่ีเป็นของบรษัิทเอง ไดแ้ก่ “a7” เป็นตราสนิคา้

ท่ีทางบรษัิทผลิตและจ�าหน่ายใหก้บั เมกา โฮม (Mega Home) และ “HASTA” เป็นตราสินคา้ท่ีทางบรษัิทผลิตและจ�าหน่ายใหก้บั 

ดโูฮม (Do Home) และ มิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ส่วนการผลิตเพ่ือจ�าหน่ายสินคา้ใหก้บั โฮมโปร (Home Pro) เทสโก ้โลตสั 

(Tesco Lotus) และ โกลบอลเฮา้ส ์(Global House) จะเป็นการผลติโดยใชต้ราสนิคา้ตามท่ีลกูคา้จะก�าหนดโดยนอกจากนีย้งัผลติ

ใหก้บัแบรนดวิ์นเนอร ์(Winner) ดว้ยส�าหรบัตราสินคา้ “ELEGA” จะเป็นตราสินคา้ท่ีบริษัทใชส้ �าหรบัการจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรท่ี์ 

สว่นใหญ่ผลิตจากไมจ้รงิภายในโชวรู์มสาขาเพ่ือแสดงสินคา้และจ�าหน่ายเฉพาะเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราท่ีทางบรษัิทเป็นผูผ้ลิตเอง 

และเฟอรนิ์เจอรท์ัง้สว่นท่ีสั่งซือ้จากภายในประเทศและสว่นท่ีน�าเขา้จากตา่งประเทศท่ีสว่นใหญ่ผลติจากไมจ้รงิ ซึง่ในปัจจบุนับรษัิทจะ

จ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางออนไลน ์www.elegathai.com เป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีการจ�าหนา่ยผา่นโชวรู์มรวมบนพืน้ท่ีขนาดใหญ่ภายใตช่ื้อ 

“ECF OUTLET” ซึง่เป็นโชวรู์มท่ีจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์ทกุแบรนด ์ทกุรูปแบบ ภายใตก้ารผลติและจ�าหน่าย รวมทัง้สนิคา้น�าเขา้ของ

บรษัิท โดย ECF OUTLET ตัง้อยูภ่ายใน บรษัิท แสงอดุม ไลท้ต์ิง้เซน็เตอร ์จ�ากดั ณ ส�านกังานใหญ่รงัสติ บรเิวณถนนวิภาวดีรงัสติขาเขา้ 

นอกจากช่องทางการจ�าหน่ายสินคา้ตามท่ีกลา่วมาขา้งตน้แลว้ บรษัิทยงัมีรายไดจ้ากการจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรใ์หก้บักลุม่รา้นคา้สง่ 

และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย (Dealer) ท่ีเป็นผูจ้ดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรท์ั่วประเทศ ภายใตต้ราสนิคา้ “Costa” เพ่ือใชเ้ป็นตราสนิคา้ส�าหรบั

การจ�าหนา่ยผา่นชอ่งทาง Dealer 

ส �าหรบั ตราสินคา้ “Finna House” ท่ีไดเ้ปิดตวัไปตัง้แต่ปี 2558 จะเป็นตราสินคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจ�าหน่ายสินคา้ในกลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลิตขึน้ภายใตล้ิขสิทธ์ิลายการต์นูจาก Disney ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผูซื้อ้ลิขสิทธ์ิ และไดร้บัสิทธ์ิในการ 

ใชล้ายการต์นูจาก Disney เพ่ือใชก้บัผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอร ์(Franchisee) ซึง่ขณะนีย้งัเป็นเพียงผูไ้ดร้บัสทิธิ์รายเดียวในประเทศไทย 

ปัจจบุนั Finna House มีสนิคา้วางจ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางออนไลน ์www.elegathai.com และ ECF Outlet แสงอดุมไลทต์ิง้ ส �านกังานใหญ่ 

รงัสติ ดว้ยเชน่เดียวกนั

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256254



ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้า รูปแบบ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ELEGA 

(เอลลีกา้)

ใชส้ �าหรบัการจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้ริงทัง้ส่วนท่ีบริษัทเป็นผูผ้ลิตเองและส่วนท่ีน�าเขา้จาก

ต่างประเทศ และสั่งซือ้จากในประเทศ โดยจ�าหนา่ยผา่น ECF OUTLET และชอ่งทางออนไลน ์

www.elegathai.com

Finna House

(ฟินนา่เฮา้ส)์

ใชส้ �าหรบัการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลติขึน้ภายใตล้ขิสทิธ์ิลายการต์นูจาก Disney โดยจ�าหนา่ยผา่น 

ECF OUTLET และชอ่งทางออนไลน ์www.elegathai.com 

a7

(เอ เซเวน่)
ใชส้ �าหรบัการจ�าหนา่ย เฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลติใหก้บั เมกา โฮม (Mega Home)

Hasta

(ฮาสตา้)
ใชส้ �าหรบัการจ�าหนา่ย เฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลติใหก้บั ด ูโฮม (Do Home) และ มิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY)

Costa

(คอสตา้)
ใชส้ �าหรบัการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรใ์หก้บักลุม่รา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย (Dealer) ทั่วประเทศ

My Fur

(มายเฟอร)์

ใชส้ �าหรบัการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรเ์พ่ือสง่ออกส�าหรบัประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)

 

“Finna House” 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สนิคา้ภายใตแ้บรนด ์“Finna House” มีวางจ�าหนา่ยภายในพืน้ท่ี ECF OUTLET และผา่นชอ่งทางการจดั

จ�าหนา่ยสนิคา้ออนไลน ์www.elegathai.com 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 55รายงานประจ�าปี 2562



ECF OUTLET แสงอุดมไลท์ติ้ง 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บรษัิทไดร้ว่มมือกบั บรษัิท แสงอดุม ไลทต์ิง้เซน็เตอร ์จ�ากดั ผูน้ �าดา้นการออกแบบ การผลติ และจดัจ�าหนา่ย 

ผลติภณัฑส์อ่งสวา่ง โคมไฟ ซึง่มีศนูยจ์ดัจ�าหนา่ยสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้กวา่ 30 สาขา ทั่วประเทศ เปิด ECF OUTLET แหง่แรก 

ณ แสงอุดมไลท์ติง้ ส �านักงานใหญ่รังสิต ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ภายในรา้นเป็นพืน้ท่ีจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ภายใตต้ราสนิคา้ “ELEGA” “COSTA”และ “FINNA HOUSE” ซึง่เป็นผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรข์องบรษัิททัง้ประเภทไมป้ารต์เิคลิบอรด์

และไมย้างพารา รวมถึงโชวรู์มแห่งนีจ้ะรวบรวมผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท์ัง้ในรูปแบบเฟอรนิ์เจอรเ์พ่ือการส่งออกและเฟอรนิ์เจอร ์

ท่ีจ �าหนา่ยภายในประเทศใหก้บัลกูคา้ท่ีมีความสนใจและตอ้งการสมัผสัชิน้งานเฟอรนิ์เจอรข์องจรงิ ซึง่นอกจากจะใชเ้พ่ือการบรกิาร

ดา้นการขายและการตลาดใหก้บักลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ และกลุม่ลกูคา้รายใหญ่แลว้ ยงัจะไดป้ระโยชนจ์ากรายยอ่ยท่ีเขา้เย่ียมชม

เฟอรนิ์เจอรแ์ละซือ้ผลติภณัฑด์ว้ย

ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.elegathai.com 

ปัจจุบันบริษัทได้เน้นช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึน้  

เน่ืองจากแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือบรหิาร

จดัการใหเ้กิดช่องทางการจดัจ�าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพขึน้ ทัง้ยงัช่วย 

ลดตน้ทุนในส่วนของค่าเช่าพืน้ท่ี รวมถึงตน้ทุนการขายคงท่ีอ่ืน ๆ 

เม่ือเทียบกบัชอ่งทางการจ�าหนา่ยสนิคา้ผา่นโชวรู์ม 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256256
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ธุรกิจท่ีด�าเนินงานโดย บรษัิท อซีีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ�ากัด ในฐานะบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทถอืหุน้อยู่ร้อยละ 75 

บริษัทไดด้ �าเนินการจัดตัง้บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากัด  (“ECFH” หรือ “บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทถือหุน้ 

เริม่ตน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.00 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และตอ่มาเม่ือเดือนมกราคม 2559 บรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้เพ่ิมขึน้เป็น 

รอ้ยละ 75.00 โดยบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว ไดถ้กูจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2558 โดยประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุน้

ในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) เริม่แรกบรษัิทมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) โดยแบง่ออกเป็นหุน้สามญั

จ�านวน 10,000 หุน้ (หนึง่หม่ืนหุน้) มีมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หนึง่รอ้ยบาท) โดยตอ่มาไดเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนช�าระแลว้จากเดมิ 

1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท คดิเป็นจ�านวนหุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดของ

รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) 75,000 75.00

2 นางศิรลิกัษณ ์ นกัเจรญิ 15,000 15.00

3 นางสาวนภาภรณ ์ ศภุวงศ ์ 10,000 10.00

              รวมทัง้หมด 100,000 100.00

นบัตัง้แตป่ลายปี 2558 - ปี 2561 ท่ีผ่านมา ECFH ไดด้ �าเนินธุรกิจรา้นคา้ปลีก Can Do ซึง่มีตน้ก�าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น โดยทาง 

ECFH ไดด้ �าเนินการตดิตอ่เพ่ือขอซือ้แฟรนไชสม์าจากญ่ีปุ่ น เพ่ือน�าเขา้มาเปิดด�าเนินธรุกิจในรูปแบบรา้นคา้ 100 เยน ในประเทศไทย 

ท่ีจ�าหนา่ยสนิคา้ราคาเดียวทัง้รา้นในราคา 60 บาท 

แตท่ัง้นี ้เน่ืองจากธรุกิจรา้นคา้ปลกีในรูปแบบรา้นคา้ท่ีขายสนิคา้ในราคาเดียวในประเทศไทยมีหลายรา้น และมีการแขง่ขนัสงู ประกอบ

กบัพฤติกรรมการจบัจ่ายซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภคชาวไทยมองวา่ สินคา้ในราคา 60 บาท ในบางประเภทสินคา้ท่ีจ�าหน่ายภายในรา้น 

มีราคาสงูเม่ือเทียบกบัสนิคา้ประเภทเดียวกนัท่ีสามารถซือ้ไดจ้ากรา้นคา้ประเภทอ่ืน จงึท�าใหร้า้น Can Do ประเทศไทย ไมส่ามารถ

สรา้งผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว ้ท�าให ้ECFH ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด�าเนินธรุกิจดงักลา่ว ทางฝ่ายบรหิาร

จงึไดพิ้จารณาตดัสนิใจท่ีจะยตุิการด�าเนินธรุกิจ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทไดห้ยดุการจ�าหนา่ยสนิคา้ทกุรายการ และได้

ด �าเนินการปิดสาขาของรา้น Can Do ทกุสาขาเรยีบรอ้ยแลว้ เพ่ือลดผลกระทบจากตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายคงท่ีท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือไม่ให้

สง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมผลการด�าเนินงานของบรษัิทตอ่ไป บรษัิทไดปิ้ดกิจการของรา้น Can Do ประเทศไทยเสรจ็สมบรูณเ์ม่ือวนัท่ี 

31 มกราคม 2562 

ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการจดัหาธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวการณด์า้นเศรษฐกิจ และพฤติกรรม 

ของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั เพ่ือพิจารณาการเขา้ลงทนุโดย ECFH ทัง้นีเ้พ่ือสรา้งรายไดแ้ละผลการด�าเนินงานใหก้บักลุม่บรษัิทโดยภาพรวม 

โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งรอขอ้สรุปถงึธรุกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 57รายงานประจ�าปี 2562



ธุรกิจท่ีด�าเนินงานโดย บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ�ากัด ในฐานะบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ธุรกิจพลังงานทดแทน

• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปัจจบุนั บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบรษัิทย่อย เป็นผูเ้ขา้ลงทนุใน บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั 

(“SAFE”) ซึง่ SAFE ไดถ้กูจดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2560 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ท่ี 1,000,000 บาท เพ่ือเขา้ลงทนุ

ในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยปัจจบุนั ECF-P มีสดัสว่นการถือหุน้ใน SAFE เทา่กบัรอ้ยละ 33.37 และ SAFE มีทนุจดทะเบียน

ปัจจบุนัเทา่กบั 581,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 5,810,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้ 

และมีโครงสรา้งการถือหุน้ ดงัรายช่ือตอ่ไปนี้

1. บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (ECF-P)   1,938,760 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 33.37

2. บรษัิท ฟอรจ์นู พารท์ อินดสัตรี ้จ �ากดั (มหาชน) (FPI)  1,938,760 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 33.37

3. บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ โฮลดิง้ จ �ากดั    1,932,480 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 33.26

ปัจจบุนั SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั (“PWGE”) 

บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั (“PWGE”) จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทขึน้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 โดยตอ่มา SAFE 

ไดเ้ขา้ลงทนุคดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุทัง้โครงการไมเ่กิน 425,000,000 บาท โดยวิธีการช�าระราคาซือ้ขายหุน้ใน PWGE มีรายละเอียดดงันี ้

ก. หุน้สามญัใน PWGE จ�านวนไมเ่กิน 5,666,100 หุน้ ช �าระราคาเป็นเงินสด จ�านวนไมเ่กิน 283,305,000 บาท และ

ข. หุน้สามญัใน PWGE จ�านวนไมเ่กิน 2,833,900 หุน้ มีมลูคา่รวมไมเ่กิน 141,695,000 บาท ช�าระราคาโดยวิธีการแลกหุน้ (Share 

Swap) โดย SAFE ไดอ้อกหุน้สามญัใหมข่อง SAFE จ�านวนไมเ่กิน 1,416,950 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน

ไมเ่กิน 141,695,000 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของ PWGE เพ่ือแลกหุน้ PWGE ท่ีผูถื้อหุน้เดมิถืออยู ่หรอืมีอตัราสว่นการแลกหุน้ 

ท่ีจ �านวนหุน้ของ PWGE 2 หุน้ ตอ่หุน้ของ SAFE 1 หุน้

SAFE ไดเ้ขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ�านวนทนุจดทะเบียนทัง้หมดใน PWGE ปัจจบุนั PWGE มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 

85,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 8,500,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้

PWGE ด�าเนินธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 43, 44 หมูท่ี่ 9 ต�าบลกายคูละ 

อ�าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส โดยมีเชือ้เพลงิท่ีใชใ้นการผลติคือ ไมส้บั (woodchip) ปรมิาณ 283 ตนัตอ่วนั โครงการโรงไฟฟา้ PWGE 

เริม่มีรายไดจ้ากการขายไฟฟา้นบัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2560 ท่ีผา่นมา 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256258



โดยสามารถสรุปสาระส�าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ไดด้งันี ้

ชื่อสัญญา วันที่ท�าสัญญา สาระส�าคัญของสัญญา

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้เดมิ 

เลขท่ีสญัญา 

VSPP-PEA 048/2556 

24 ธนัวาคม 2556 - ระหวา่ง บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั กบั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค

- การไฟฟา้ตกลงซือ้และผูผ้ลติไฟฟา้ตกลงขายพลงัไฟฟา้ในปรมิาณพลงัไฟฟา้ 

สงูสดุ 7 เมกะวตัต์

- จดุรบัซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่จดุตดิตัง้ท่ี ต �าบลกายคูละ อ�าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส

ตอ่มาไดมี้การจดัท�าขอ้ตกลง 

แกไ้ขเพ่ิมเตมิสญัญาซือ้ขาย 

ไฟฟา้การรบัซือ้ไฟฟา้จาก

ผูผ้ลติไฟฟา้ ขนาดเลก็มาก 

(ส �าหรบัการผลติไฟฟา้ 

จากพลงังานหมนุเวียน) 

เลขท่ีสญัญา VSPP-PEA 

048/2556 ครัง้ท่ี 1

28 กรกฎาคม 2558 - ระหวา่ง บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั กบั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค

- เปลี่ยนจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT)

- ขยายระยะเวลาการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบเชิงพาณิชยเ์ป็น วนัท่ี 18 มกราคม 2560 (SCOD) 

(ในภายหลงั PWGE ไดท้ �าเรือ่งขอขยายระยะเวลาออกไปเป็นวนัท่ี 10 เมษายน 2560 

ซึง่ไดผ้า่นการอนมุตัเิป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้)

- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ

- อตัรารบัซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่ 4.24 บาท ตอ่หนว่ยไฟฟา้ ตลอดอายสุญัญา 20 ปี โดยไดร้บั

สว่น FiT Premium ท่ี 0.3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า และ 0.50 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า เป็น

ระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามล�าดบั

2. บรษัิท เซฟ ไบโอแมส็ จ�ากดั (“SAFE-B”) 

บรษัิท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ากดั (“SAFE-B”) จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทขึน้เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 โดยตอ่มา SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุใน

มลูคา่ 100 ลา้นบาท ส�าหรบัมลูคา่ท่ีดินประมาณ 5 ไร ่อาคารและสิ่งปลกูสรา้งรวม 8,700 ตารางเมตร เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิต

ทัง้หมด รวมถงึใบอนญุาตในการด�าเนินธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด และไดเ้ขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ�านวนทนุจดทะเบียน

ทัง้หมดใน SAFE-B ปัจจบุนั SAFE-B มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 10,000,000 

หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้

SAFE-B ด�าเนินธรุกิจโรงสบัไมเ้พ่ือใหไ้ดไ้มส้บั (woodchip) สง่เขา้เป็นวตัถดุบิในการผลติใหก้บัโรงไฟฟา้ PWGE ซึง่ SAFE-B ไดเ้ชา่ท่ีดนิ 

น.ส.3ก. เลขท่ี 5393 เลขท่ีดนิ 35 เลม่ท่ี 54 ข หนา้ท่ี 43 หรอืประมาณ 4 ไร ่20 ตารางวา บนท่ีตัง้เลขท่ี 43, 44 ภายในโรงไฟฟา้ PWGE 

หมู ่9 ต�าบลกายคูละ อ�าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งเป็นอาคารโรงสบัไม ้และเก็บเชือ้เพลงิ (woodchip) จ�านวน 1 หลงั 

เพ่ือใชใ้นการด�าเนินธุรกิจ โดยมีสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึ่งในการต่ออายกุ่อนครบ

ก�าหนดระยะเวลาการเชา่ ผูใ้หเ้ชา่และผูเ้ชา่ ตกลงรว่มกนัวา่ จะตอ่สญัญาเชา่ท่ีดนิ และสิง่ปลกูสรา้งนี ้ทกุ ๆ 3 ปี และผูเ้ชา่ยินยอมให ้

ผูใ้หเ้ชา่คิดคา่เชา่ท่ีดนิ และสิ่งปลกูสรา้ง เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 ทกุ ๆ 3 ปี ของทกุรอบการตอ่สญัญาเชา่ 

ทัง้นีโ้รงสบัไมข้อง SAFE-B มีก�าลงัการผลติตดิตัง้เพ่ือผลติไมส้บัเทา่กบั 60 ตนัตอ่ชั่วโมง ปัจจบุนัใชเ้ป็นก�าลงัการผลติส�าหรบัรองรบั

การผลติเชือ้เพลงิใหก้บัโรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัตอ่ชั่วโมง ทัง้นีใ้นสว่นของก�าลงัการผลติตดิตัง้สว่นท่ีเหลือ จะถกูน�าไปใช้

เพ่ือการผลติไมส้บัส�าหรบัรองรบัโครงการโรงไฟฟา้อ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีเพ่ิมเตมิในอนาคต รวมถงึการด�าเนินธรุกิจผลติสบัไมใ้หก้บับรษัิท

ภายนอก ท่ีมีความตอ้งการในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงกบัโรงสบัไมต้อ่ไป

3. บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จ�ากดั 

บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จ�ากดั (“SAFE-P”)  SAFE-P จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทขึน้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 โดยตอ่มา SAFE 

ไดเ้ขา้ลงทนุในมลูคา่รวม 51.69 ลา้นบาท เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่หุน้ของ SAFE-P ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 แบง่ออกไดด้งันี ้

1. โครงการอ�าเภอลอง จงัหวดัแพร ่มลูคา่การลงทนุทัง้โครงการ 45.495 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 100) ส �าหรบัมลูคา่ท่ีดนิประมาณ 

5 ไร ่อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิตทัง้หมด สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมถึงใบอนญุาตในการด�าเนินธุรกิจ 

ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด

2. โครงการอ�าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร ่มลูคา่การลงทนุ 60 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 100) ส �าหรบัมลูคา่ท่ีดนิประมาณ 5 ไร ่อาคาร

และสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจกัรท่ีใชใ้นการผลติทัง้หมด สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ รวมถงึใบอนญุาตในการด�าเนินธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 59รายงานประจ�าปี 2562



โดย SAFE เขา้ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของจ�านวนทนุจดทะเบียนทัง้หมดใน SAFE-P ปัจจบุนั SAFE-P มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 

55,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 5,500,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ช�าระเตม็มลูคา่แลว้

SAFE-P ด�าเนินธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานเทคโนโลยีระบบผลติก๊าซเชือ้เพลงิจากชีวมวล (Gasification) ขนาด 2 เมกะวตัต ์โดยแบง่ออกเป็น 

2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี่ อ �าเภอลอง จงัหวดัแพร ่และอ�าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร ่ปัจจบุนัโครงการท่ีอ�าเภอลอง จงัหวดัแพร ่

เริม่มีรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2561 แลว้ และส�าหรบัโครงการท่ีสอง ท่ี อ.สงูเมน่ จงัหวดัแพร ่

ขณะนีย้ังอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสรา้งโครงการ โดยสามารถสรุปสาระส�าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement) ไดด้งันี ้

- คู่สญัญาระหว่าง บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จ�ากดั (เดิมช่ือ บรษัิท บิน่า พรูี่ พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ�ากดั) กบั การไฟฟ้า 

สว่นภมิูภาค

- การไฟฟา้ตกลงซือ้และผูผ้ลติไฟฟา้ตกลงขายพลงังานไฟฟา้ในปรมิาณพลงังานไฟฟา้สงูสดุ 0.92 เมกะวตัต ์ตอ่โครงการ

- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ

- อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าอยู่ท่ี 5.84 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า ส �าหรบั 8 ปีแรก หลงัจากนัน้ปรบัเป็น 5.34 บาท ต่อหน่วยไฟฟ้า จนถึง 

ครบก�าหนดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ แบบ Feed-in tariff (FiT)

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ในชว่งปี 2558 บรษัิทไดด้ �าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทยอ่ยทางออ้มในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha 

(“ECF Tornado”) เพ่ือรองรบัการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส �าหรบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์โดยขณะนัน้โรงไฟฟา้

ดงักลา่วมีขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต ์โดยมีท่ีตัง้โครงการตัง้อยูท่ี่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, 

Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“ECFH”) ในฐานะบรษัิทยอ่ย เป็นผูเ้ขา้ถือหุน้ใน ECF Tornado Energy 

Godo Kaisha ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 คดิเป็นมลูคา่เงินท่ีใชล้งทนุในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรอืประมาณ 29.52 ลา้นบาท 

เพ่ือชว่ยสรา้งการเจรญิเตบิโตใหก้บับรษัิท และกระจายความเสีย่งในการด�าเนินธรุกิจ  โดยโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยแ์หง่นี ้

ไดเ้ริม่ด �าเนินการจ�าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(COD) นบัตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

ต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559 ECFH ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินท่ีเข้าลงทุนใน ECF Tornado ในสัดส่วนร้อยละ 51 

ใหแ้ก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่ปี 2526 เพ่ือด�าเนินธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรพัย ์

ธุรกิจดา้นพลังงานแสงอาทิตย ์และพลังงานดา้นอ่ืน ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยไดด้ �าเนินการจัดท�าท�าสัญญาซือ้ขายทรพัยส์ิน 

ซึง่ทรพัยส์นิท่ีจ�าหนา่ยไปมีราคาขายสทุธิจากภาษีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ�านวนเงินประมาณ 82.19 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาขาย และเง่ือนไข

ท่ีดีท่ีสดุ เม่ือเปรยีบเทียบกบัผูเ้สนอขายรายอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ 5 ราย คดิเป็นก�าไรเม่ือเทียบกบัตน้ทนุเงินลงทนุ ประมาณรอ้ยละ 43.94 

ส�าหรบัสาเหตท่ีุตดัสนิใจขายทรพัยส์นิดงักลา่ว เน่ืองจากพิจารณาจากผลก�าไรท่ีจะไดร้บั เม่ือเปรยีบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจาก

การด�าเนินโครงการท่ีประมาณรอ้ยละ 8 ตอ่ปี ส �าหรบัระยะเวลาด�าเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลงัการคืนเงินลงทนุและก�าไรจาก

การขายทรพัยส์นิใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยในวนัท่ี 29 กนัยายน 2559 ปัจจบุนั ECF Tornado ไดเ้สรจ็สิน้ขัน้ตอนการจดทะเบียน

เลกิบรษัิทเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2560 ท่ีผา่นมา

ทัง้นีภ้ายหลงัจากการจดัโครงสรา้งการด�าเนินธรุกิจผา่นการจดทะเบียนจดัตัง้ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ขึน้เพ่ือเป็น 

ผูเ้ขา้ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน ECFH จงึสิน้สดุบทบาทการเป็นบรษัิทยอ่ยท่ีเขา้ลงทนุในดา้นธรุกิจพลงังาน โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง

การจดัหาธรุกิจรูปแบบใหมท่ี่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวการณด์า้นเศรษฐกิจ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 

ซึง่ในชว่งปี 2560 บรษัิทไดข้ยายการเขา้ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก�าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้รวม 220 MW 

และมีก�าลงัการผลติไฟฟา้ตามสญัญา 170 MW ของ บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั (“โครงการโรงไฟฟา้มินบ”ู 

หรอื “GEP”) ซึง่ GEP เป็นบรษัิทท่ีเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงัานแสงอาทิตยซ์ึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) โดยให ้บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทถือหุน้

อยูร่อ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของโครงการในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ซึง่บรษัิทไดเ้ขา้ท�าการซือ้หุน้สามญัเดิมของ GEP จ�านวน 

51,512 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ท่ีจ �าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลูคา่เท่ากบั 9 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทัง้นีโ้ครงการโรงไฟฟ้ามินบมีูมลูคา่รวมของ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256260



โครงการอยูท่ี่ 292.62 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยคาดวา่ จะมีอตัราหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 65 : 35 จงึท�าให ้ECF-P มีภาระท่ีจะตอ้งเพ่ิมทนุ

ตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 20 จ�านวน 20.22 ลา้นเหรยีญสหรฐั ตอ่ไป

ปัจจบุนั GEP มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 215,755,800 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ�านวนหุน้ 2,157,558 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

และมีทนุจดทะเบียนช�าระแลว้เทา่กบั 201,955,800 บาท

ส�าหรบัโครงการดงักลา่ว ปัจจบุนัไดเ้ริม่จ �าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(COD) เฟสท่ี 1 ขนาดก�าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต ์จากขนาดก�าลงั

การผลิตทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ไดเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยจะแบง่การก่อสรา้งออกเป็น 4 เฟส และขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการวางแผน

การก่อสรา้งโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์เฟสท่ี 2 ขนาดก�าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต ์ โดยจะเริม่ทยอยจ�าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์

(SCOD) ทกุ ๆ  360 วนั หลงัจากวนัท่ีเฟสก่อนหนา้เริม่ด �าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยเฟสท่ี 3 และ 4 จะมีขนาดก�าลงัการผลติขนาด 50 และ 

70 เมกะวตัต ์ตามล�าดบั

GEP มีบรษัิทยอ่ย 1 แหง่ คือ บรษัิท จีอีพี (เมียนมาร)์ จ�ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึง่เป็นการลงทนุใน GEP-Myanmar เพียงบรษัิท

เดียว และไม่ไดถื้อหุน้ในบริษัทอ่ืนใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เป็นบริษัทสญัชาติเมียนมาร ์โดยมีทุนจดทะเบียน 

500 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 500,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลารส์หรฐั 

โดยมีทนุจดทะเบียนช�าระแลว้ท่ี 7,523,779 เหรยีญดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณ 226.62 ลา้นบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยน

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 ท่ีอตัราแลกเปลี่ยน 30.121 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลารส์หรฐั 

โดย GEP มีสดัสว่นการถือหุน้ใน GEP-Myanmar เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้ทัง้หมดใน GEP-Myanmar 

และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจในการพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในประเทศเมียนมาร ์โดยมี

ขนาดก�าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้รวม 220 MW และมีก�าลงัการผลติไฟฟา้ตามสญัญา 170 MW

GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั Electric Power Generation 

Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหนา้คือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึง่เป็นองคก์รท่ีอยูภ่ายใต ้Ministry of Electricity 

and Energy ของประเทศเมียนมาร ์โดยสาระส�าคญัคือ เพ่ือตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหาแหลง่เงินทนุ บรหิารจดัการ บ�ารุงรกัษา 

และโอนกิจการ และ EPGE จะรบัซือ้ไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 220 MW 

หรอืคดิเป็นอตัราการรบัซือ้ไฟฟา้สงูสดุท่ี 170 MW ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศเมียนมาร ์เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่

วนัท่ีเริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 

เฟส ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงท่ีท่ี 0.1275 เหรยีญดอลลารส์หรฐัตอ่หน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการตอ่อาย ุPPA 

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ดว้ย โดยการผลติไฟฟา้จะแบง่ออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟา้สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้ในแตล่ะเฟส ดงันี ้

เฟส 1 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 40 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 50 MW

เฟส 2 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 80 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 100 MW

เฟส 3 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 120 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 150 MW

เฟส 4 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 170 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 220 MW

โดยโครงการโรงไฟฟา้มินบเูป็นโครงการท่ีไดร้บัการอนมุตัิขอ้เสนอดา้นการลงทนุและออกใบอนญุาตการลงทนุ หรอืท่ีเรยีกวา่ “MIC 

Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทนุเมียนมาร ์(Myanmar Investment Commission : “MIC”) จากท่ีประชมุครัง้ท่ี 5/2017 เม่ือวนัท่ี 

13 มีนาคม 2560 โดยใบอนญุาตดงักลา่ว ลงวนัท่ีไดร้บัอนญุาต เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2560 โดยนกัลงทนุตา่งชาตท่ีิประสงคจ์ะลงทนุ

โดยตรงในประเทศเมียนมารจ์ะตอ้งไดร้บั MIC Permit โดยสทิธิประโยชนท่ี์ส�าคญัท่ีจะไดร้บั สรุปไดด้งันี ้

• ไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นการเช่าท่ีดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสงูสดุ 50 ปี ขึน้อยู่กบัประเภทและขนาดของการลงทนุ 

และสามารถต่อสญัญาไดค้รัง้ละ 10 ปี จ�านวน 2 ครัง้ รวมระยะเวลาเช่าซือ้ท่ีดินไดน้านท่ีสดุถึง 70 ปี (หมายเหต ุ: นกัลงทนุ 

ตา่งชาตไิมมี่สทิธิในการถือครองท่ีดนิ แตส่ามารถเชา่ท่ีดินจากรฐับาลและเอกชนชาวเมียนมารใ์นระยะยาวได)้

• ไดร้บัสทิธิประโยชนใ์นการยกเวน้ภาษีเงินได ้โดยจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ดิตอ่กนัเป็นเวลา 5 ปี นบัจากปีท่ีเริม่ด �าเนินกิจการ

• ไดร้บัสทิธิประโยชนใ์นการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญหรอืชา่งเทคนิคจากตา่งประเทศได้

• รฐับาลเมียนมารร์บัประกนัวา่ จะไมร่ะงบัการท�าธรุกิจท่ีไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (MIC) ก่อนครบก�าหนด

ตามระยะเวลาท่ีไดร้บัอนญุาต โดยปราศจากเหตผุลท่ีเพียงพอ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 61รายงานประจ�าปี 2562



• รฐับาลเมียนมารร์บัประกนัว่า จะไม่ด �าเนินการแปลงสินทรพัยข์องเอกชนมาเป็นกรรมสิทธ์ิของรฐับาล (No Nationalization) 

ตลอดระยะเวลาการลงทนุ 

โดยสามารถสรุปสาระส�าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ไดด้งันี ้

วนัท่ีท�าสญัญา 20 มีนาคม 2559 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับวันท่ี 9 มกราคม 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิม 

เตมิวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561

คูส่ญัญา ผูซื้อ้ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)

ผูข้าย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะบรษัิทยอ่ยของ GEP

อตัรารบัซือ้ไฟฟา้ อตัรารบัซือ้ไฟฟา้ท่ี 0.1275 เหรยีญสหรฐัตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง

ปรมิาณในการรบัซือ้ไฟฟา้ • EPGE จะรับซือ้พลังงานไฟฟ้าสุทธิในปริมาณท่ี GEP-Myanmar ผลิตและส่งเข้าระบบไดจ้ริง 

ซึง่ผลติพลงังานสงูสดุถงึรอ้ยละ 105 ของปรมิาณพลงังานสทุธิท่ีคาดวา่จะผลติไดต้ามสญัญา

• หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่โรงไฟฟา้มินบผูลติพลงังานสทุธิไดเ้กินรอ้ยละ 105 ของปรมิาณพลงังานสทุธิท่ี

คาดวา่จะผลติไดต้ามสญัญา EPGE จะรบัพลงังานสทุธิสว่นเกินดงักลา่วเขา้ระบบทัง้หมด โดยมิตอ้งจา่ย 

ช�าระคา่ไฟฟา้สว่นเกินดงักลา่ว 

ระยะเวลารบัซือ้ 30 ปี นบัจากวนัเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชยข์องโครงการโรงไฟฟา้มินบ ูเฟส 1

เริม่จ �าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ 27 กนัยายน 2562 เฟสท่ี 1 ก�าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต์

การยกเลกิสญัญา หาก GEP-Myanmar ไมป่ฏิบตัติามสญัญาขอ้ใด ภายในระยะเวลา 90 วนั (ยกเวน้กรณีไมป่ฏิบตัติามสญัญา

ในเรื่องวนัท่ีเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชยน์ัน้ ระยะเวลาดงักลา่วจะขยายเป็น 240 วนั) EPGE สามารถท�า

หนงัสอืแจง้ให ้GEP-Myanmar ด�าเนินการแกไ้ขได ้หากไมแ่กไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็EPGE มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้

ธุรกิจท่ีด�าเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ากัด ในฐานะบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 57
ท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ท่ี 13/2560 เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2560 ไดมี้มติอนมุตัิใหบ้รษัิท ด�าเนินการจดัตัง้บรษัิทย่อย

เพ่ิมเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 คือ  บริษัท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั (Planet Board Company 

Limited) โดยมีทนุจดทะเบียนจ�านวน 50,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท 

และมีทนุจดทะเบียนช�าระแลว้จ�านวน 12,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีเรยีกช�าระหุน้ละ 1.25 บาท 

โดยวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นไม ้(Wood-Based Panel) ไดแ้ก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และ 

แผน่ปารต์เิคลิ (Particleboard) โดยคาดวา่จะมีก�าลงัการผลติท่ี 600 – 800 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ทัง้นี ้บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั 

ไดด้ �าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทเสรจ็สิน้ไปเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256262



ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้ง ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นเดิมท่ี 

บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) เขา้ลงทนุในบรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั (“แพลนเนท”) ในฐานะบรษัิทยอ่ย รวมรอ้ยละ 43 

ของมลูคา่ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของแพลนเนท ใหก้บัคณุคมวิทย ์บญุธ�ารงกิจ ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ 

รอ้ยละ 3.75 คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3.75 คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ 

รอ้ยละ 3.75 และคณุวรษัธกฤต พรแจ่มใส รอ้ยละ 3 รวมถงึอนมุตัิแกไ้ขโครงสรา้งการถือหุน้ และมอบอ�านาจใหค้ณุชาลี สขุสวสัดิ ์

รองประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร เป็นผูมี้อ �านาจการด�าเนินการแทนบรษัิท ในการเจรจาตอ่รองเง่ือนไข ท�าความตกลง 

และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ รวมทัง้สญัญาอ่ืนและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท�าใหมี้โครงสรา้งการถือหุน้เปลี่ยนแปลงไป 

ดงัรายช่ือตอ่ไปนี้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) 5,700,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 57

2. คณุคมวิทย ์ บญุธ�ารงกิจ  2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25

3. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ     375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

4. คณุพิชพิมพ ์ ปัทมสตัยาสนธิ     375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

5. คณุเอกลกัษณ ์ ปัทมสตัยาสนธิ        375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

6. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ     375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.75

7. คณุวรษัธกฤต พรแจม่ใส      375,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

ตอ่มาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทไดมี้การจดัสรรการถือหุน้ในกลุม่ผูบ้รหิาร บรษัิท อินเดก็ซ ์ลฟิว่ิง มอลล ์จ�ากดั ในฐานะผูถื้อหุน้

ของบรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั จากจ�านวนผูถื้อหุน้ 4 ทา่น ถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เป็นจ�านวน 5 ทา่น โดยเพ่ิมเตมิผูถื้อหุน้รายใหม ่

คือ คุณขันทอง อุดมมหันติสุข  โดยถือหุน้รวมรอ้ยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลใหโ้ครงสรา้งการถือหุน้ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นรอ้ยละ 57 คณุคมวิทย ์บญุธ�ารงกิจ ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 คณุขนัทอง อดุมมหนัตสิขุ 

รอ้ยละ 3 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุพิชพิมพ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  คณุเอกลกัษณ ์ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  

คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ รอ้ยละ 3  และคณุวรษัธกฤต พรแจม่ใส รอ้ยละ 3 รวมทัง้ไดมี้การอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบรษัิท

เพ่ิมเติมอีก 400 ลา้นบาท รวมเป็น 450 ลา้นบาท แตท่ัง้นี ้การเพ่ิมทนุดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด�าเนินการ โดยสรุปโครงสรา้งการถือ

หุน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในครัง้นี ้เป็นดงันี ้

1. บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) 5,700,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 57

2. คณุคมวิทย ์ บญุธ�ารงกิจ  2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25

3. คณุขนัทอง อดุมมหนัตสิขุ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

4. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

5. คณุพิชพิมพ ์ ปัทมสตัยาสนธิ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

6. คณุเอกลกัษณ ์ ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

7. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ     300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

8. คณุวรษัธกฤต พรแจม่ใส      300,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 ไดมี้มตอินมุตัใิห ้บรษัิทเขา้ลงทนุใน บรษัิท แพลนเนทบอรด์ 

จ�ากดั โดยเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นไมเ้อ็มดีเอฟ โดยแพลนเนท 

จะใชเ้งินลงทนุในโครงการเบือ้งตน้จ�านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท

ปัจจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการส�ารวจรายละเอียดในการด�าเนินงานดา้นต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ท่ีส �ารวจท่ีดินท่ีเหมาะสม 

ท่ีจะก่อสรา้งโรงงาน ซึ่งตอ้งพิจารณาถึงความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ  ทัง้แหล่งวตัถดุิบไม ้ระยะทางในการขนส่งวตัถดุิบ ระยะทาง 

ในการขนสง่สนิคา้จากโรงงาน ปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ รอบดา้น ฯลฯ เพ่ือใหบ้รษัิทไดร้บัผลตอบแทนท่ีคุม้คา่และไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

โดยคาดวา่จะมีระยะเวลาการก่อสรา้งโรงงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจากด�าเนินการเลอืกท่ีดนิท่ีจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 63รายงานประจ�าปี 2562



ลักษณะผลิตภัณฑ์

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทย่อย”) ด�าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรจ์าก 

ไมป้ารต์เิคลิบอรด์และไมย้างพารา กระดาษปิดผิว ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติเฟอรนิ์เจอร ์การจดัจ�าหนา่ย

เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราท่ีบรษัิทเป็นผูผ้ลติ และเฟอรนิ์เจอรท่ี์สั่งซือ้จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และใหบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบไม ้

(พีวีซี) เพ่ือใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์

ผลิตภณัฑข์องบริษัท ประกอบดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑ ์5 ประเภทหลกั โดยจะเรียงล�าดบัตามการเริ่มตน้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

โดยเริ่มแรกบรษัิทไดเ้ปิดการด�าเนินธุรกิจในสว่นของโรงเลื่อย โรงอบไมย้างพารา ซึง่ในสว่นกระบวนการผลิตจะเป็นการน�าท่อนไม้

ยางพาราเพ่ือน�ามาอบแหง้และแปรรูปเป็นไมย้างพาราแผน่พรอ้มใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอรนิ์เจอร ์โดยไมย้างพาราแผน่จะถกู

สง่ต่อเขา้สูก่ระบวนการผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราของบรษัิท และในบางสว่นจะเป็นการจ�าหน่ายใหก้บัโรงงานผลิตเฟอรนิ์เจอร์

และบคุคลภายนอกทั่วไป ในสว่นเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ ซึ่งเป็นสว่นท่ีสามารถสรา้งรายไดจ้ากการด�าเนินธุรกิจเป็นรายได้

หลกัใหแ้ก่บรษัิทนัน้ วตัถดุิบท่ีใชใ้นการผลิตคือ ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ จะเป็นการสั่งซือ้จากบคุคลภายนอกท่ีไม่ใช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ทัง้หมด โดยไมป้ารต์เิคลิบอรด์ท่ีสั่งซือ้เขา้มา จะถกูน�ามาปิดผิวดว้ยกระดาษปิดผิว ซึง่กระดาษปิดผิวท่ีใชใ้นกระบวนการผลติทัง้หมด 

ทางบรษัิทจะเป็นผูผ้ลิตขึน้เองซึ่งสว่นใหญ่จะถกูน�ามาใชใ้นการผลิตภายในบรษัิท และมีบางสว่นท่ีจ�าหน่ายใหก้บับคุคลภายนอก 

เม่ือไดไ้มป้ารต์ิเคิลบอรด์ปิดผิวพรอ้มใชง้านแลว้จะถูกส่งต่อเขา้สู่กระบวนการผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ต่อไป ในส่วน

ของการประกอบธุรกิจนอกจากบรษัิทจะมีเฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลิตเองแลว้ ยงัมีบางสว่นท่ีน�าเขา้จากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการจ�าหน่าย 

ผา่นชอ่งทางการจ�าหนา่ยประเภทรา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกรายยอ่ยทั่วประเทศดว้ย 

รายละเอียดของแตล่ะผลติภณัฑ ์มีดงันี ้

1. ไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง
ไมย้างพาราเป็นไมท่ี้มีคุณภาพทางกายภาพหลายประการใกลเ้คียงกับไมส้ัก มีลวดลายท่ีสวยงาม สามารถน�ามายอ้มสีได ้

เนือ้ไมง้่ายตอ่การตกแตง่ น�า้หนกัเบา ทัง้มีราคายอ่มเยากวา่ เม่ือเปรยีบเทียบกบัไมท่ี้ใชผ้ลิตเฟอรนิ์เจอรช์นิดอ่ืน ดว้ยองคป์ระกอบ

ดา้นคณุสมบตัอินัโดดเดน่หลายประการเชน่นี ้ไมย้างพาราจงึเป็นท่ีรูจ้กั และนิยมใชแ้พรห่ลาย ทั่วโลก ในเวลาอนัรวดเรว็ ในช่ือของ 

“ไมส้กัขาว (White Teak )” โดยไมย้างพาราท่ีน�ามาใชใ้นอตุสาหกรรมไมใ้นปัจจบุนันี ้สว่นมากมาจากสวนยางพาราในลกัษณะของ

ไมป้ลกูขึน้มาใหม่ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของไมท่ี้ขึน้เองตามธรรมชาติ โดยไมท่ี้จะถกูน�ามาใชง้านโดยส่วนใหญ่จะเป็นไมท่ี้มีอายมุาก 

ใหผ้ลผลติน�า้ยางต�่า ไมคุ่ม้คา่ทางเศรษฐกิจ ในการกรดีเอาน�า้ยางอีกตอ่ไป จงึจ�าเป็นตอ้งโคน่ออก แลว้ปลกูทดแทนใหม ่ตามวงจร

ธรรมชาตใินการประกอบอาชีพของเกษตรกรท�าสวนยางพารา ตามระเบียบของส�านกังานกองทนุสงเคราะหก์ารท�าสวนยาง เกษตรกร

เจา้ของสวนยางจะตอ้งย่ืนขออนญุาตตดัโค่นและไดร้บัการอนญุาตจากกองทนุสวนยาง หรอือาจใชไ้มยื้นตน้ประเภทอ่ืนซึง่ตอ้งใช้

ระยะเวลาในการปลกูนานเช่นกนั ก่อนจะตดัและน�ามาเขา้กระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการน�าไมท้อ่นซงุยางพาราเขา้โรงเลื่อย

เพ่ือเลื่อยใหเ้ป็นชิน้ตามขนาดท่ีตอ้งการแลว้น�าไปอดัน�า้ยาถนอมเนือ้ไมท่ี้ใชใ้นลกัษณะของสารละลายน�า้ ท�าใหมี้น�า้ในเนือ้ไมม้าก 

จึงจ�าเป็นตอ้งปรบัความชืน้ในเนือ้ไมใ้หอ้ยู่ในระดบัสมดลุกบัสภาวะอากาศ ดว้ยการอบเพ่ือใหไ้มค้งรูป ไม่เกิดปัญหาการยืดหรือ

หดตวัของไม ้จนก่อใหเ้กิดปัญหาการแตกท่ีผิวและภายในเนือ้ไม ้(Cracking) การแตกตามหวัไม ้(Splitting) การบิดงอ (Warping) 

สง่ผลใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑ ์การลดความชืน้ในเนือ้ไม ้ยงัชว่ยลดโอกาสในการเจรญิเตบิโตของเชือ้รา ดงันัน้ไมย้างพารา

แปรรูปจะตอ้งมีระดบัความชืน้ท่ีเหมาะสมอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานจงึจะสามารถน�าไปผลติเป็นเฟอรนิ์เจอรไ์ด้

ไมย้างพาราแปรรูปเป็นวตัถดุบิส �าคญัท่ีใชใ้นการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ซึง่ทางบรษัิทมีกระบวนการผลติในการแปรรูปไมอ้ยา่ง

ครบวงจร ก่อนจะปอ้นเขา้สูก่ระบวนการผลติเป็นเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราตอ่ไป เริม่ตน้จากการรบัซือ้ไมย้างพาราทอ่น เพ่ือน�ามาแปรรูป

โดยการเลื่อยก่อนน�าไปอบแหง้ โดยบรษัิทจะวางแผนการรบัซือ้ไมย้างพาราในแตล่ะช่วงเวลา เพ่ือปอ้งกนัปัญหาการขาดแคลนไม้

ยางพาราท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้ซึง่ปัญหาดงักลา่วจะสง่ผลตอ่ปัญหาการตดิขดัในกระบวนการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราเป็นล�าดบัตอ่ไป

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256264



ในกระบวนการผลิตไมย้างพาราแปรรูปนัน้ มีกระบวนการซบัซอ้นซึ่งตอ้งอาศยัประสบการณ ์และทกัษะในการผลิตเป็นอย่างดี 

โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตัง้แต่กระบวนการเลื่อยเพ่ือแปรรูปไมซุ้ง กระบวนการอดัน�า้ยาเพ่ือป้องกันมอดและปลวก 

ดว้ยถงัอดัน�า้ยาความดนัสงู (High Pressure) จนถงึกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้แลว้ ยงัตอ้งอาศยัความช�านาญของแรงงาน

ในกระบวนการแปรรูปไมย้างพาราดงักลา่ว ตัง้แตก่ระบวนการเลื่อยซอยไมท่ี้แตกตา่งจากการเลื่อยไมท้อ่นตรงทั่วไป เน่ืองจากทอ่น

ไมย้างพารามีรูปรา่งไมแ่นน่อน มกัมีความโคง้ ไมต่รงตลอดทอ่น รวมถงึมีตาและต�าหนิบนทอ่นไมม้าก จงึยงัไมส่ามารถประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีการตดัซอยไมโ้ดยอตัโนมตัไิดใ้นปัจจบุนั 

ไมย้างพาราแปรรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95 จะถกูน�าสง่เขา้สูก่ระบวนการผลิต

เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราของบรษัิท และบางสว่นจะถกูสง่ขายใหก้บับคุคลทั่วไป รวมถงึลกูคา้ท่ีเป็นกลุม่โรงงานขนาดเลก็ท่ีเป็นผูผ้ลติ

เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราตอ่ไป

ภาพท่อนไม้ยางพารา และไม้ยางพาราแปรรูป

2. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา
เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราเป็นเฟอรนิ์เจอรไ์มท่ี้มีความคงทนแขง็แรง เน่ืองจากผลติจากไมย้างพาราซึง่เป็นไมจ้รงิ โดยมีวตัถดุบิหลกัท่ีใช้

ในการผลติคือ ไมย้างพาราและไมป้ระกอบอ่ืน ๆ คดิเป็นสว่นประกอบประมาณรอ้ยละ 35 ของโครงสรา้งตน้ทนุการผลติเฟอรนิ์เจอร์

ไมย้างพารา โดยสดัสว่นดงักลา่วจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาไมย้างพารา ในทอ้งตลาดดว้ย

ดว้ยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายท่ีสวยงาม สามารถยอ้มสี และตกแต่งไดง้่าย คณุสมบตัิเหมาะกบัการใชง้านท่ีตอ้งการความ

ทนทานตอ่สิ่งแวดลอ้มหรอืการใชง้านภายนอกอาคาร เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราจงึเป็นท่ีนิยมในผูท่ี้ช่ืนชอบเฟอรนิ์เจอรท่ี์มีความคงทน 

แข็งแรง หรอืกลุม่ผูท่ี้มีท่ีอยูอ่าศยัในสภาพอากาศท่ีแปรปรวนอาจก่อใหเ้กิดความรอ้นหรอืความชืน้สงู และเม่ือเทียบกบัเฟอรนิ์เจอร ์

ท่ีผลติจากไมป้ารต์เิคลิบอรด์ เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราจะมีราคาสงูกวา่ เน่ืองจากราคาวตัถดุบิ ความนิยมในการใชเ้ฟอรนิ์เจอรจ์ากไมจ้รงิ 

ดงันัน้กระแสความนิยมใชเ้ฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราจึงกระจกุตวัเฉพาะกลุ่มผูนิ้ยม ไม่ไดเ้ป็นท่ีแพรห่ลายในกลุ่มผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ 

ซึง่กลุม่ผูนิ้ยมใชด้งักลา่วค�านงึถงึความเหมาะสมของคณุสมบตักิารใชง้านเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ความสวยงาม และยงัไมมี่ผลติภณัฑอ่ื์น ๆ  

ท่ีมีคณุสมบตักิารใชง้านทดแทนกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม

ผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราของบรษัิทจะแบง่ออกเป็นสนิคา้ทัง้หมด 3 หมวด ดงันี ้

หมวดสินค้าที่ ประเภทผลิตภัณฑ์

1 ชดุโต๊ะรบัประทานอาหาร (Dining Table)

2 ชดุโต๊ะรบัแขกและโซฟา (Living Room)

3 ชดุหอ้งนอน (Bedroom)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 65รายงานประจ�าปี 2562



ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ชุดโต๊ะรับประทาน 

อาหาร 
(Dining Set)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ชดุโต๊ะรบัแขกและโซฟา 

(Living Room)

ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน 
(Bedroom)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256266



สนิคา้ในกลุม่เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ทางบรษัิทจะผลติและจ�าหนา่ยใหก้บัลกูคา้โดยแบง่ออกไดด้งันี ้

1. การผลติและจ�าหน่ายตามค�าสั่งซือ้ (Made to order) ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ โดยลกูคา้หลกัคือ ผูจ้ �าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์และ

รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น

2. การจ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางออนไลน ์www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอดุมไลทต์ิง้ ส �านกังานใหญ่รงัสติ

3. เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์เป็นเฟอรนิ์เจอรส์มยัใหม ่โดยมีวตัถดุบิหลกัท่ีใชใ้นการผลติคือ ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ คดิเป็นสว่นประกอบ

ประมาณรอ้ยละ 50 ของโครงสรา้งตน้ทนุการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ รองลงมาคือ กระดาษปิดผิว (ฟอยล)์ ประมาณรอ้ยละ 10

ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ เป็นผลติภณัฑท่ี์ไดจ้ากไมย้างพาราเป็นหลกั โดยจะน�าไมย้างพารา และไมป้ระเภทอ่ืน ๆ มาบดใหเ้ป็นชิน้ขนาดเลก็ 

แลว้น�ามาอดัติดกนัโดยใชส้ารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพ่ือเป็นตวัเช่ือมโครงสรา้งของแผ่นปารต์ิเคิล ชัน้บนและ

ชัน้ลา่งจะเป็นชิน้ไมล้ะเอียด สว่นชัน้กลางจะเป็นชิน้ไมห้ยาบ ท�าใหแ้ผ่นปารต์ิเคิลไม่เหมาะกบัการยดึติดดว้ยตะป ูและไม่สามารถ

ตกแตง่ขอบหรอืท�าลิน้รอ่งบนผิวได ้โดยทั่วไปแผน่ปารต์เิคลิจะมีความกวา้งยาว 4 x 8 ฟตุ และมีความหนาตัง้แต ่6 ถงึ 35 มิลลเิมตร 

ภาพไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

ปารต์เิคลิบอรด์นัน้จดัเป็นไมท่ี้มีน�า้หนกัเบาท่ีสดุในบรรดาไฟเบอรบ์อรด์ ซึง่ความแขง็แรงจะนอ้ยกวา่ไมเ้อม็ดีเอฟ และไมเ้นือ้แข็งทั่วไป 

นอกจากนีต้วัเนือ้ไมจ้ะมีการขยายตวัไดง้า่ยเม่ือโดนความชืน้ อยา่งไรก็ตามปารต์เิคลิบอรด์นิยมน�ามาใชใ้นงานไมท่ี้ใชภ้ายในตวัอาคาร 

แทนท่ีงานภายนอกอาคารท่ีมีความชืน้สงู และปัจจบุนันิยมน�ามาผลติเป็นเฟอรนิ์เจอร ์เน่ืองจากมีน�า้หนกัเบา สามารถประกอบและ

เคลือ่นยา้ยไดง้า่ย ราคายอ่มเยา และท่ีส�าคญัอีกประการหนึง่คือ ปารต์เิคลิบอรด์ถกูน�ามาทดแทนการผลติเฟอรนิ์เจอรด์ว้ยไมเ้นือ้แขง็

จากธรรมชาตท่ีิถกูตดัโคน่จากไมใ้นป่าซึง่ไมเ่ป็นการสง่เสรมิดา้นการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้วตัถดุบิประเภทไมเ้นือ้แขง็ในปัจจบุนั 

จงึเป็นวตัถดุบิท่ีหาไดย้ากมากขึน้ในปัจจบุนั 

เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์มีกระบวนการผลติท่ีงา่ยกวา่ เน่ืองจากกระบวนการผลติโดยสว่นใหญ่จะผา่นการท�างานของเครือ่งจกัร 

ประกอบกบัไมป้ารต์ิเคิลบอรด์มีน�า้หนกัเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตท่ีสัน้ ใชช้ั่วโมงแรงงานนอ้ยกว่า เม่ือเทียบกบัการ

ผลิตเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมเ้นือ้แข็ง ซึง่ทัง้หมดท่ีกลา่วมาสง่ผลใหก้ารผลิตเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมป้ารต์ิเคิลบอรด์มีตน้ทนุการผลิตท่ีต�า่กวา่ 

ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทนุท่ีส �าคญั 

โดยหากจะเปรยีบเทียบกนัในสว่นกระบวนการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มเ้นือ้แข็งหรอืเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ จะตอ้งผา่นกระบวนการ เลื่อย อดั

น�า้ยา อบ ตดั ประกอบ ขดั ลงสี และเคลือบไม ้ซึง่แตล่ะขัน้ตอนตอ้งใชแ้รงงานในการผลิตเป็นจ�านวนมาก เพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมีความ

ปราณีตและตอ้งใชร้ะยะเวลามากในแตล่ะขัน้ตอนการผลิต บรษัิทจงึเนน้เพ่ิมก�าลงัการผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ โดยการ

เพ่ิมเครื่องจกัรท่ีมีความทนัสมยัในรูปแบบเครื่องจกัรกึ่งอตัโนมตัิ (Semi - Automatic Machine) ในการผลติเพ่ือลดภาระคา่ใชจ้่าย

ดา้นแรงงาน เพ่ิมประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการผลติใหม้ากขึน้กวา่เดมิ 

ผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินคา้ทัง้หมด 7 หมวด โดยในแต่ละหมวด จะมีรุน่ของสินคา้ 

แบง่ออกได ้ดงันี ้
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หมวดสินค้าที่ ประเภทผลิตภัณฑ์

1. ชัน้วางของอเนกประสงค์

2. ตูอ้เนกประสงค ์/ ตูโ้ชว์

3. ตูเ้สือ้ผา้

4. โต๊ะคอมพิวเตอร ์/ โต๊ะท�างาน

5. ชัน้วางทีวี

6. ตูส้ �าหรบัใสร่องเทา้

7 โต๊ะเครือ่งแปง้ เตียง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

สนิคา้ในกลุม่เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ทางบรษัิทจะผลติและจ�าหนา่ยใหก้บัลกูคา้โดยแบง่ออกไดด้งันี ้

1. การผลติและจ�าหน่ายตามค�าสั่งซือ้ (Made to order) ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศ โดยลกูคา้หลกัคือ ผูจ้ �าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์และ

รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น

2. การผลิตและจ�าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในประเทศ โดยใชต้ราสินคา้ของบรษัิทคือ “a7” เพ่ือวางจ�าหน่ายภายในเมกา โฮม (Mega 

Home) และ “Hasta” เพ่ือวางจ�าหนา่ยผา่น ด ูโฮม (Do Home) และ มิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ตามล�าดบั นอกจากนีย้งัรวมถงึ 

การผลติสนิคา้เพ่ือจ�าหน่ายใหก้บัโฮมโปร (Home Pro) เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) โกลบอลเอา้ส ์(Global House) ภายใต้

เฮา้สแ์บรนด ์รวมถงึการผลติสนิคา้เพ่ือจ�าหนา่ยใหก้บัแบรนดว์ินเนอร ์(Winner) อีกดว้ย

3. การผลติและจ�าหนา่ยสนิคา้ภายใตแ้บรนด ์“FINNA HOUSE” ผา่นชอ่งทางออนไลน ์www.elegathai.com และ ECF OUTLET 

ณ แสงอดุมไลทต์ิง้ ส �านกังานใหญ่รงัสติ ซึง่เป็นผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรภ์ายใตล้ขิสทิธ์ิลายการต์นูจากดิสนีย์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256268



ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ที่จ�าหน่ายผ่าน ECF OUTLET

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ที่จ�าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (www.elegathai.com)
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นบัตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม ปี 2558 บรษัิทไดเ้ปิดตวัตราสนิคา้ “FINNA HOUSE” เพ่ือจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรภ์ายใตล้ขิสทิธ์ิลายการต์นูดสินีย ์

โดยผลติภณัฑท่ี์จดัจ�าหนา่ยภายใตต้ราสนิคา้ดงักลา่วทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติเองทัง้สิน้ประกอบดว้ยผลติภณัฑท์ัง้ท่ีท �าจากไมย้างพารา 

และไมป้ารต์เิคลิบอรด์ สนิคา้ท่ีจ�าหนา่ยครอบคลมุตัง้แตผ่ลติภณัฑป์ระเภทตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ผลติภณัฑช์ดุหอ้งนอน (Bed Room) ไดแ้ก่ ชดุเตียง ตูเ้สือ้ผา้ ตูข้า้งเตียง

2. ผลติภณัฑโ์ซฟานั่งเลน่

3. ผลติภณัฑต์ูอ้เนกประสงค์

4. ผลติภณัฑข์องใชท้ั่วไป อาทิ ท่ีแขวนเสือ้ ชัน้ติดผนงั กระจก เป็นตน้ 

ปัจจบุนัลกูคา้สามารถเลอืกชมผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรภ์ายใตล้ขิสทิธ์ิลายการต์นูดสินียไ์ดท่ี้ www.elegathai.com และ ECF OUTLET 

ณ แสงอดุมไลทต์ิง้ ส �านกังานใหญ่รงัสติ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ตราสินค้า FINNA HOUSE 
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4. กระดาษปิดผิว

บรษัิทเป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ยกระดาษปิดผิว ส �าหรบัใชใ้นการปิดผิวไมป้ารต์เิคลิบอรด์เพ่ือเพ่ิม

ความสวยงามและพรอ้มส�าหรบัใชใ้นการผลิตเฟอรนิ์เจอรต์่อไป วสัดปิุดผิวประเภทกระดาษ 

มีขอ้ดีท่ีความสวยงาม สามารถดีไซนล์วดลายไดต้ามตอ้งการ เชน่ การดีไซนใ์หมี้ลวดลายเหมือนไม้

จรงิซึง่สามารถท�าไดส้วยงามและเสมือนจรงิ และลวดลายการต์นู ลายกราฟฟิก ตามแบบท่ีสามารถ

ก�าหนดได ้ซึง่กระดาษปิดผิวลวดลายเหมือนไมจ้รงิเหมาะกบัการผลิตไมใ้นกลุม่ไฟเบอรบ์อรด์ 

ซึง่ถงึแมจ้ะมีขอ้เสยีในการทนทานตอ่ความชืน้ไดน้อ้ย แตเ่น่ืองดว้ยคณุสมบตักิารใชง้านบางประเภทท่ีไมต่อ้งการความคงทนเป็นหลกั 

ท�าใหก้ระดาษปิดผิวไดร้บัความนิยม ดว้ยกระบวนการผลติท่ีงา่ย ไมซ่บัซอ้น และมีตน้ทนุการผลติท่ีต�า่ สง่ผลใหเ้ฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 

สามารถก�าหนดราคาขายท่ีไดเ้ปรียบกว่าเม่ือเทียบกบัเฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิทั่วไป ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ท่ีบรษัิทสั่งซือ้จากผูผ้ลิตทัง้หมด 

จะตอ้งน�ามาผา่นกระบวนการปิดผิวภายในโรงงานของบรษัิททัง้นีเ้พ่ือชว่ยลดตน้ทนุในการผลติ เม่ือเทียบกบัการสั่งซือ้กระดาษปิดผิว

จากภายนอก ซึง่นอกจากการใชง้านภายในกระบวนการผลติของบรษัิทแลว้ บรษัิทยงัมีการจ�าหนา่ยใหก้บับคุคลภายนอกเองโดยตรง 

และบางสว่นเป็นการจ�าหนา่ยผา่นทางบรษัิทยอ่ย ไดแ้ก่ บรษัิท วีวี – เดคคอร ์จ�ากดั ( VV – Décor) ท่ีบรษัิทถือหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 

99.95 ของทนุจดทะเบียนในบรษัิทดงักลา่ว โดยลกัษณะการประกอบธรุกิจของ VV – Décor คือ การเป็นผูจ้ �าหนา่ยกระดาษปิดผิว 

(Trading) ใหก้บัลกูคา้บางรายของบริษัท โดยสดัส่วนการจ�าหน่ายกระดาษปิดผิวใหก้บับุคคลภายนอก ปัจจุบนัคิดเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 40 ของปรมิาณกระดาษปิดผิวท่ีผลติไดท้ัง้หมด

ตัวอย่างกระดาษปิดผิวที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ทัง้นี ้ลกัษณะของผลิตภณัฑต์ามท่ีไดก้ล่าวมาทัง้หมด จะเป็นการด�าเนินการโดยบริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากัด (มหาชน) 

(“ECF” หรอื “บรษัิท”) และบรษัิท วีวี เดคคอร ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.95 ซึง่ทัง้สองบรษัิทดงักลา่ว 

มีลกัษณะการด�าเนินธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเฟอรนิ์เจอรท์ัง้หมด
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ธุรกิจพลังงานทดแทน

• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)
ปัจจบุนั บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบรษัิทย่อย เป็นผูเ้ขา้ลงทนุใน บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั 

(“SAFE”) ซึง่ ECF-P ไดเ้ขา้ลงทนุใน SAFE คดิเป็นสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 33.37

ปัจจบุนั SAFE ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ�ากัด (“PWGE”) 
ปัจจบุนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุน้ใน PWGE รอ้ยละ 99.99 โดย PWGE ด�าเนินธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต ์

ตัง้อยูท่ี่ ต �าบลกายคูละ อ�าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส โดยใชชี้วมวลจากตน้ยางพารา เป็นเชือ้เพลงิในการผลติ โดยจะผลติและจ�าหนา่ยไฟฟา้ 

ใหแ้ก่ภาครฐั ตามนโยบายการสนบัสนนุการผลติและใชไ้ฟฟา้จากพลงังานทดแทน ของส�านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐัในรูปแบบการรบัซือ้ไฟฟา้ในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถงึการไดร้บัสทิธิประโยชนท์างภาษีจาก

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) โดยโรงไฟฟา้ PWGE ไดเ้ริม่จ �าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) 

ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2560 เป็นตน้มา 

PWGE ด�าเนินธรุกิจดว้ยวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ ท่ีจะสรา้งสรรคพ์ลงังานสเีขียว ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั พรอ้มกบัการพฒันาการปลกูป่า 

เพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว บนแนวคดิ Cullelose-Based World

โรงไฟฟ้า PWGE ตัง้อยู่บนท�าเลท่ีดินติดถนนใหญ่ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเสน้ทางหลวงหมายเลข 4057 และท่ีดินอีกดา้น 

ตดิแมน่�า้สไุหงโกลก ขนาดแมน่�า้กวา้ง 30 เมตร ท�าใหมี้น�า้ใชต้ลอดทัง้ปี โดยดา้นหนา้ท่ีดนิ เป็นเนินเขาสงู ซึง่ท่ีดนิมีความสงูกวา่ถนน

ประมาณ 3 เมตร ซึง่จะชว่ยลดความเสี่ยงจากปัญหาน�า้ทว่มไดดี้ 

นอกจากนีย้งัเป็นท�าเลท่ีตัง้อยูใ่กลก้บัแหลง่วตัถดุบิเพ่ือใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติ ภายในรศัมีรอบใน 30 กิโลเมตร รอบกลาง 60 กิโลเมตร 

และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึง่เป็นท�าเลท่ีตัง้ท่ีจะชว่ยลดความเสีย่งดา้นวตัถดุบิในอนาคต โดยอยูห่า่งจากรฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซีย 

เพียง 30 กิโลเมตร ซึง่เป็นพืน้ท่ีตัง้ของโรงเลื่อยและโรงสบัไม ้(wood chips) เป็นจ�านวนมาก โรงเลื่อยท่ีตัง้อยูบ่รเิวณชายแดนประเทศ

มาเลซีย มีจ�านวนมากกว่า 30 โรง ส่วนใหญ่จะผลิตและส่งไมแ้ปรรูปใหต้ลาดภายในประเทศไทย ผ่านทางชายแดนสไุหงโกลก 

ซึง่ท �าเลท่ีตัง้ของโรงไฟฟา้ชว่ยท�าใหไ้ดเ้ปรยีบดา้นคา่ขนสง่และลดความเสี่ยงในกรณีท่ีคา่น�า้มนัเพ่ิมขึน้ในอนาคต

ท่ีตัง้โรงงานยงัอยู่ตรงขา้มกบัหมู่บา้นไมข้าว ซึ่งมีประชากรชาวไทยท่ีนบัถือศาสนาพทุธ อาศยัอยู่เป็นจ�านวนกว่า 320 ครวัเรือน 

ซึง่อ �าเภอแวง้ ไมมี่ความเสี่ยงเรือ่งการก่อการรา้ย จดัเป็นพืน้ท่ีปลอดภยักวา่พืน้ท่ีอ่ืน 

ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล PWGE
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เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
อุปกรณ์ เทคโนโลยี/ผู้ผลิต ประเภท

Combustion chamber เยอรมนี / จีน หอ้งเผาไหมช้นิดใชต้ะกรบัแบบขัน้บนัได และมีหอ้งเผาไหมเ้พ่ิมเตมิดา้นหลงั

Boiler เยอรมนี / จีน
ชนิดทอ่น�า้มี Drum 1 ชดุ มีทอ่น�า้เป็นผนงัส�าหรบัรบัความรอ้นและน�า้

หมนุเวียนแบบธรรมชาติ

Steam Turbine เชคโกสโลวาเกีย / จีน
กงัหนัไอน�า้แบบอิมพลัสมี์ใบพดั 9 ชดุและไอน�า้กลั่นตวัทัง้หมด พรอ้มดว้ยเกียร์

ทดรอบ

Generator สวิตเซอรแ์ลนด ์/ จีน

เครือ่งก�าเนิดกระแสไฟฟา้แบบ ซนิโครไนซ ์ชนิดปิดหมด มีการระบายความ

รอ้นดว้ยอากาศ และแลกเปลี่ยนความรอ้นดว้ยน�า้การก�าเนิดสนามแมเ่หลก็

เป็นแบบหมนุและไมต่อ้งมีการแปลงถ่าน

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

แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

จากขอ้มลูสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2561 โดยการคาดการณจ์ากส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ใหข้อ้มลูว่า ในพืน้ท่ี 

จงัหวดันราธิวาส มีเนือ้ท่ียืนตน้ไมย้างพาราจ�านวน 997,087 ไร่

ทาง PWGE จงึไดค้ �านวณปรมิาณไม ้เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของปรมิาณไมท่ี้จะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิชีวมวลส�าหรบัโรงไฟฟา้ PWGE ดงันี ้

เนือ้ท่ียืนตน้ไมย้างพารา จ�านวน 997,087 ไร่

จะไดพื้น้ท่ีโคน่ส�าหรบัอายตุน้ยาง 20 ปี (รอ้ยละ 5) 49,854 ไรต่อ่ปี

ไดป้รมิาณไมพื้น้ เทา่กบั 49,854 ไรต่อ่ปี x ปรมิาณไมฟ้ื้น 

21.9 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ไร ่

1,091,803 ลกูบาศกเ์มตร

ไมฟื้น 1 ตนั มีปรมิาตร 1.3 ลกูบาศกเ์มตร เทา่กบั 839,849 ตนัตอ่ปี หรอื 69,987 ตนัตอ่เดือน

โรงไฟฟา้ PWGE มีความตอ้งการใชเ้ชือ้เพลงิชีวมวลท่ี 

320 ตนัตอ่วนั หรอื ประมาณ 9,920 ตนัตอ่เดือน

ดงันัน้ จงึคดิไดป้ระมาณรอ้ยละ 

14 ของปรมิาณไมฟื้นท่ีไดท้ัง้หมด
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ซึ่งจากการค�านวณปริมาณความตอ้งการเชือ้เพลิงชีวมวลท่ีใชใ้นการผลิตเม่ือเทียบกบัปริมาณไม่ฟืนท่ีไดท้ัง้หมด นบัว่าเพียงพอ 

โดยยงัไมร่วมเปลอืกไมท่ี้มีปรมิาณ 498,540 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่ค �านวณจาก 10 ลกูบาศกเ์มตร คณูจ�านวน 49,854 ไรต่อ่ปี หรอืเทา่กบั 

383,492 ตนัตอ่ปี ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทมีแผนลดการพึ่งพาไมเ้ชือ้เพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปรมิาณไมย้างพารากว่ารอ้ยละ 50 จะสั่งซือ้จาก

ประเทศมาเลเซีย ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นผูจ้ดัจ�าหนา่ยไมท่ี้มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูก่้อตัง้โรงไฟฟา้ PWGE มาเป็นระยะเวลาไมต่ �่ากวา่ 25 ปี 

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ�ากัด (“SAFE-B”) 
ปัจจบุนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุน้ใน SAFE-B รอ้ยละ 99.99 โดย SAFE-B ด�าเนินธรุกิจโรงสบัไมเ้พ่ือใหไ้ดไ้มส้บั (Woodchips) สง่เขา้

เป็นวตัถดุบิในการผลติใหก้บัโรงไฟฟา้ PWGE ซึง่ SAFE-B ไดเ้ชา่ท่ีดนิ ภายในโรงไฟฟา้ PWGE เพ่ือใชใ้นการด�าเนินธรุกิจ ภายใตพื้น้ท่ี

ภายในอาคารโรงสบัไมแ้ละเก็บเชือ้เพลงิ (Woodchips) รวมเครือ่งสบัไม ้และสายพานล�าเลยีง บนขนาดเนือ้ท่ีรวม 6,480 ตารางเมตร 

ทัง้นีโ้รงสบัไมข้อง SAFE-B มีก�าลงัการผลติตดิตัง้เพ่ือผลติไมส้บัเทา่กบั 60 ตนัตอ่ชั่วโมง โดยมีจ�านวนวนัท่ีใชใ้นการผลติไมส้บัเทา่กบั 

8 ชั่วโมงตอ่วนั  ปัจจบุนัใชเ้ป็นก�าลงัการผลติส�าหรบัรองรบัการผลติเชือ้เพลงิใหก้บัโรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัตอ่ชั่วโมง ทัง้นี ้

ในสว่นของก�าลงัการผลิตติดตัง้สว่นท่ีเหลือ จะถกูน�าไปใชเ้พ่ือการผลิตไมส้บัส�าหรบัรองรบัโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีเพ่ิม

เตมิในอนาคต รวมถงึการด�าเนินธรุกิจผลติสบัไมใ้หก้บับรษัิทภายนอก ท่ีมีความตอ้งการในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงกบัโรงสบัไมต้อ่ไป 

ปัจจบุนั SAFE-B เริม่เปิดด�าเนินธรุกิจในเชิงพาณิชย ์ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2560 เป็นตน้มา ซึง่เป็นวนัเดียวกบัวนัท่ีเริม่จ �าหน่าย

ไฟฟา้เชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล PWGE 

เทคโนโลยีการไม้สับ

อุปกรณ์ เทคโนโลยี/ผู้ผลิต ประเภท อธิบายการท�างาน

Chain/Belt Convenyer จีน / จีน สายพานล�าเลียงแบบโซ่ ไม้ซุงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ยาว 1.2 เมตร 

ถกูล�าเลียงขึน้ Convenyer เพ่ือส่งต่อไปยงัเครื่องสบัใหเ้ป็นไมส้บั 

ขนาด 3*3 เซนติเมตร

เครือ่งสบัไม้ จีน / จีน ชนิดใบมีดสบั 4 ใบ ท�าหนา้ท่ีสบัไมซ้งุใหมี้ขนาดเลก็ลงขนาด 3*3 เซนติเมตร เพ่ือสง่เขา้

เก็บท่ีถงัเก็บไมส้บั

Belt Convenyer จีน / จีน สายพานยาง ล�าเลียงไมส้บัเก็บในถงั Stock ไม ้ก่อนสง่เขา้ Boiler

Screw Convenyer จีน / จีน สง่ไมส้บัลงสายพาน ล�าเลียงไมส้บัจากถงัเก็บสง่เขา้สายพานและสง่ Boiler
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แผนภาพกระบวนการผลิตไม้สับ (Woodchips)

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

ภาพภายในโรงสับไม้ของ SAFE-B

3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ�ากัด (“SAFE-P”) 

บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จ�ากดั (“SAFE-P”) จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทขึน้ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 โดยตอ่มา SAFE ไดเ้ขา้

ลงทนุใน SAFE-P เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 มลูคา่รวม 51.69 ลา้นบาท เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่หุน้ของ SAFE-P ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 

ปัจจบุนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุน้ใน SAFE-P รอ้ยละ 49.00 โดย SAFE-P ด�าเนินธรุกิจโรงไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชีวมวลดว้ยเทคโนโลยี

แก๊สซฟิิเคชั่น (Gasification) ซึง่ปัจจบุนั SAFE-P มีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาครวม 2 ฉบบั แบง่ออกเป็น 2 โครงการ 

คือ โครงการท่ี อ �าเภอลอง จงัหวดัแพร ่ขนาด 1 เมกะวตัต ์และอ�าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร ่ขนาด 1 เมกะวตัต์

ปัจจุบนัโครงการท่ีอ�าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ไดเ้ริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์ส �าหรบัก�าลงัการผลิตท่ี 1 เมกะวตัต ์ตัง้แต่วนัท่ี 

1 สงิหาคม 2561 ท่ีผา่นมา และขณะนี ้โครงการท่ีอ�าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร ่อยูร่ะหวา่งการวางแผนก่อสรา้งโรงไฟฟา้ 
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้า อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ภาพโครงการโรงไฟฟ้า อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่

เทคโนโลยีแก๊สซฟิิเคชั่น คือ การน�าเชือ้เพลงิชีวมวลมาท�าการเผาในเตาท่ีออกแบบพิเศษเรยีกวา่ “เตาแก๊สซฟิายเออร“์ (Gasifier stove) 

โดยมีการควบคมุปรมิาณอากาศท่ีไหลเขา้ภายในเตาใหมี้ปรมิาณนอ้ยกวา่ปกต ิเพ่ือบงัคบัใหเ้กิดสถานการณท่ี์เรยีกวา่ “การเผาไหม้

ไมส่มบรูณ”์ ซึง่ในสภาวะดงักลา่วจะเกิดความรอ้นภายในเตาประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส และจะเกิดก๊าซขึน้จ�านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์  รอ้ยละ    8

2. ก๊าซไนโตรเจน                   รอ้ยละ  50

3. ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์  รอ้ยละ  20

4. ก๊าซไฮโดรเจน                   รอ้ยละ  20

5. ก๊าซมีเทน                         รอ้ยละ    2

ซึ่งก๊าซในล�าดับท่ี 3 - 5 มีคุณสมบัติท่ีสามารถติดไฟไดง้่ายสามารถน�าไปใชใ้นการผลิตพลังงานไดห้ลากหลายไม่ว่าจะเป็น 

การผลิตพลงังานความรอ้นโดยการเผาไหมโ้ดยตรงในหอ้งเผาไหม ้Burner หรือแมก้ระทั่งน�าไปใชก้บัเครื่องยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 

(Internal combustion engine) และใชเ้ป็นตน้ก�าลงัในการฉดุเครือ่งก�าเนิดไฟฟา้การผลติไฟฟา้ (Generator Set) 

เตาผลิตก๊าซเชือ้เพลิง Gasifier แบบ Fixed bed downdraft gasifier สามารถแกปั้ญหาการปนเป้ือนของยางเหนียว หรือ Tar 

ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันัน้การใชเ้ทคโนโลยีดงักลา่วจงึมีความเหมาะสมในการน�าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิรว่มของเครือ่งยนตเ์พ่ือผลติกระแสไฟฟา้ 

หรอืแมก้ระทั่งน�ามาใชใ้นการอบแหง้ผลผลติทางการเกษตร
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แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

แบบจ�าลองรูประบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

คัดเลือกขนาดเชื้อเพลิง
ก�าจัดความชื้นให้อยู่ในระดับ
ไม่เกินร้อยละ 20 ด้วยไอร้อน

เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้เพื่อผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงความร้อน

ลดอุณหภูมิก๊าซเชื้อเพลิงก่อนเข้า
ถังกรอง

ระบบกรองฝุ่นและน�้ามันดิน 
เพื่อปรับคุณภาพให้สะอาด

กระบวนการจัดส่วนผสมระหว่าง
อากาศและก๊าซความร้อน Air Mixer

น�าก๊าซความร้อนเข้าสู่เครื่องยนต์
เพื่อจุดระเบิดและสร้างก�าลังให้กับ

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
Power Generator

กระแสไฟฟ้า
Electricity
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Gasifier เตาแก๊สซิฟายเออร ์เม่ือใสเ่ชือ้เพลิง อาทิเช่น เศษไม ้ซงัขา้วโพด ฯลฯ เตาจะท�าหนา้ท่ีเผาแบบความคมุ

อากาศเพ่ือใหเ้กิดก๊าซเชือ้เพลงิ

Cyclone ไซโคลนออกแบบใหแ้ก๊สเชือ้เพลิงไหลเวียนเป็นวงกลมเพ่ือใหเ้กิดแรงเหว่ียง ท�าใหฝุ้่ นท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

10 ไมครอนถกูสลดัหลน่ตกลงสูถ่งัเก็บตามแรงดงึดดูของโลก

Wet scrubber  ระบบท�าความสะอาดก๊าซและลดอณุหภมิูก๊าซเชือ้เพลงิจาก 450 c ลงเหลือ 40 c

Knock out tank   ถงัแยกน�า้และก๊าซออกจากกนัและท�าหนา้ท่ีกรองฝุ่ นและน�า้มนัดนิ

Heat exchanger  เครือ่งแลกเปลี่ยนความรอ้น ท�าหนา้ท่ีลดอณุหภมิูก๊าซเชือ้เพลงิจาก 40 c ลงเหลือ 25 c

Wet Blower    พดัลมดดูก๊าซแบบเปียก  

Moisture collector  ถงัดกัความชืน้ ท�าหนา้ท่ีดดูซบัละอองน�า้ท่ียงัปนอยูใ่นก๊าซออก

Dust collector  ถงัดกัจบัฝุ่ นละอองขนาดใหญ่กวา่ 5 ไมครอนออกก่อนเขา้สูเ่ครือ่งยนต์

Storage gas   ถงัส �ารองก๊าซเชือ้เพลงิก่อนเขา้เครือ่งยนต์

Engine & Generator เครือ่งยนตแ์ละเครือ่งก�าเนิดไฟฟา้ 

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมาร์
ในชว่งปี 2560 บรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุเพ่ือด�าเนินธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก�าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้รวม 220 MW และ

มีก�าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ บริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบ”ู 

หรอื “GEP”) ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์(“ประเทศเมียนมาร”์) โดยให ้บรษัิท อีซีเอฟ 

พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุซือ้หุน้ของโครงการในสดัสว่นรอ้ยละ 20 

ซึง่บรษัิทไดเ้ขา้ท�าการซือ้หุน้สามญัเดมิของ GEP จ�านวน 51,512 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของหุน้ท่ีจ �าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ 

ตามท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลูคา่เทา่กบั 9 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ทัง้นีโ้ครงการโรงไฟฟา้มินบมีูมลูคา่รวมของโครงการอยูท่ี่ 292.62 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยคาดวา่ จะมีอตัราหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 65 : 35 

จงึท�าให ้ECF-P มีภาระท่ีจะตอ้งเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 20 จ�านวน 20.22 ลา้นเหรยีญสหรฐั ตอ่ไป

ทัง้นี ้โครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD) เฟสท่ี 1 ขนาดก�าลงัการผลิตจ�านวน 50 เมกะวตัต ์

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 และปัจจบุนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งเฟสท่ี 2 และจะเริ่มทยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD) 

ทกุ ๆ 360 วนั หลงัจากวนัท่ีเฟสก่อนหนา้เริม่ด �าเนินการเชิงพาณิชย ์

GEP มีบรษัิทยอ่ย 1 แหง่ คือ บรษัิท จีอีพี (เมียนมาร)์ จ�ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึง่เป็นการลงทนุใน GEP-Myanmar เพียงบรษัิทเดียว 

และไมไ่ดถื้อหุน้ในบรษัิทอ่ืนใด GEP-Myanmar มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบธรุกิจในการพฒันาและบรหิารโครงการโรงไฟฟา้มินบู

GEP-Myanmar ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั Electric Power Generation 

Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหนา้คือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึง่เป็นองคก์รท่ีอยูภ่ายใต ้Ministry of Electricity 

and Energy ของประเทศเมียนมาร ์โดยสาระส�าคญัคือ เพ่ือตกลงพฒันา ก่อสรา้ง จดัหาแหลง่เงินทนุ บรหิารจดัการ บ�ารุงรกัษา 

และโอนกิจการ และ EPGE จะรบัซือ้ไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 220 MW 

หรอืคดิเป็นอตัราการรบัซือ้ไฟฟา้สงูสดุท่ี 170 MW ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรฐัมาเกวย ประเทศเมียนมาร ์เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่

วนัท่ีเริม่ด �าเนินการจ�าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรอื “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส 

ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงท่ีท่ี 0.1275 เหรียญดอลลารส์หรฐัต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายุสญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออายุ PPA 

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ดว้ย โดยการผลติไฟฟา้จะแบง่ออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟา้สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้ในแตล่ะเฟส ดงันี ้
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เฟส 1 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 40 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 50 MW

เฟส 2 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 80 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 100 MW

เฟส 3 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 120 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 150 MW

เฟส 4 อตัราการรบัซือ้สงูสดุ 170 MW (กระแสสลบั) จากก�าลงัการผลติตดิตัง้ 220 MW

โครงการโรงไฟฟา้มินบ ูตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือหา่งจากเมืองหลวงเนปิดอว ์(Nay Pyi Taw) ประมาณ 150 กิโลเมตร หรอื 

ใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถยนตป์ระมาณ 199 กิโลเมตร ดว้ยเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยพืน้ท่ีโครงการจะตัง้อยู่บนพืน้ท่ีสิทธิการเช่า

เนือ้ท่ีประมาณ 836 เอเคอร ์(หรอืเทียบเทา่กบั 2,114.48 ไร)่ ซึง่เพียงพอตอ่การก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟา้มินบทูัง้ 4 เฟส โดยสิทธิ

การเช่าของพืน้ท่ีจะมีระยะเวลาเทา่กบัหรอืมากกวา่ระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ โดยสทิธิการเช่าพืน้ท่ีเนือ้ท่ีเช่า 700 เอเคอร ์

จะอยู่ภายใต ้บรษัิท AVA Capital Trading Limited (“AVA Capital”) และพืน้ท่ีดงักลา่วอยู่ภายใตก้ารดแูลของ The Ministry of 

Agriculture, Livestock and Irrigation (MOAI) โดย GEP-Myanmar จะด�าเนินการเชา่ตอ่จาก AVA Capital สว่นสทิธิการเชา่พืน้ท่ี

เชา่เนือ้ท่ี 136 เอเคอร ์จะอยูภ่ายใต ้GEP-Myanmar โดยพืน้ท่ีดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ The Ministry of Natural Resources 

and Environment and Conservative (MNREC) 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้ามินบูเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ใชเ้ทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์

หรอืวิธีโฟโตโวลตาอิคส ์(Photovoltaics) ซึง่เป็นการแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟา้โดยตรง โดยใชเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์

(Solar Cell หรอื Photovoltaic cell (PV) โดยอาศยัอปุกรณท่ี์ส�าคญัในกระบวนการผลติ คือ

1. แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Panel)

2. เครือ่งแปลงกระแสไฟฟา้ (Inverter)

3. หมอ้แปลงไฟฟา้ (Transformer)

4. ระบบอปุกรณส์�าหรบัสถานียอ่ยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment)

เม่ือแสงอาทิตยต์กกระทบแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะสรา้งพาหะน�าไฟฟ้า ท�าใหเ้กิดพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power) จากนัน้ 

พลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปไฟฟา้กระแสตรงจะถกูสง่ไปยงัเครื่องแปลงไฟฟา้ (Inverter) ซึง่จะแปลงไฟฟา้กระแสตรงเป็นกระแสสลบั 

(AC Power) โดยไฟฟา้กระแสสลบัดงักลา่วจะถกูสง่ผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟา้ (Transformer) เพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟา้ใหอ้ยูใ่นระดบั

ท่ีเหมาะสมส�าหรบัโรงไฟฟ้าท่ีจะจ่ายไฟเขา้ระบบสายสง่ของ national grid line ซึ่งในโครงการโรงไฟฟ้ามินบนีู ้ไฟฟ้ากระแสสลบั 

จากเครือ่งแปลงกระแสไฟฟา้จะถกูรวบรวมโดยหมอ้แปลงไฟฟา้ขนาด 33 kV อปุกรณต์นัตอนไฟฟา้ (switchgear) และอปุกรณส์ง่ไฟฟา้ 

(distribution systems) ทัง้นี ้กระแสไฟฟา้ดงักลา่วจะถกูเพ่ิมแรงดนัใหส้งูขึน้เป็น 230 kV โดยหมอ้แปลงแรงเคลื่อนไฟฟา้ (step-up 

transformer) ขนาด 230 – 33 kV จ�านวน 4 เครือ่ง เพ่ือจะจา่ยไฟเขา้ระบบสายสง่ของ national grid line ทัง้นี ้สายสง่หลกัระยะทาง 

ประมาณ 1.3 ไมล ์(หรอืประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ไดด้ �าเนินการสรา้งเสรจ็เป็นท่ีเรยีบรอ้ยพรอ้มเช่ือมตอ่เขา้กบั national grid line 
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ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ 
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ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) 

• บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ�ากัด (“แพลนเนท”) 
แพลนเนทมีวตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแผ่นไม ้(Wood-Based Panel) ไดแ้ก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ 

(MDF Board) และแผ่นปารต์ิเคิลบอรด์ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีก�าลงัการผลิตท่ี 600 – 800 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ทัง้นี ้

บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั ไดด้ �าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทเสรจ็สิน้ไปเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

ของบรษัิท ครัง้ท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 ไดมี้มตอินมุตัใิห ้บรษัิทเขา้ลงทนุใน บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั โดยเขา้ถือ

หุน้รอ้ยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพ่ือประกอบธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยแผน่ไมเ้อม็ดีเอฟ โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจ�านวน 

450 ลา้นบาท โดยแพลนเนทจะใชเ้งินลงทนุในโครงการเบือ้งตน้จ�านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ลา้นบาท

ในปัจจุบนัแพลนเนทอยู่ระหว่างการส�ารวจรายละเอียดในการด�าเนินงานดา้นต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ท่ีส �ารวจท่ีดินท่ีเหมาะสม 

ท่ีจะก่อสรา้งโรงงาน ซึ่งตอ้งพิจารณาถึงความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ  ทัง้แหล่งวตัถดุิบ ระยะทางในการขนส่งวตัถดุิบ ระยะทางใน

การขนสง่สนิคา้จากโรงงาน รวมถงึปัจจยัความเสี่ยงตา่ง ๆ ใหค้รอบคลมุรอบดา้น ฯลฯ เพ่ือใหบ้รษัิทไดร้บัผลตอบแทนท่ีคุม้คา่และ 

ไดร้บัประโยชนส์งูสดุภายใตค้วามเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจท่ีนอ้ยท่ีสดุ โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสรา้งโรงงานใหแ้ลว้เสรจ็ 

ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจากด�าเนินการคดัเลือกท่ีดนิท่ีจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 81รายงานประจ�าปี 2562



โครงสร้างรายได้

บรษัิทมีโครงสรา้งรายไดแ้ยกตามประเภทของผลติภณัฑ ์ดงันี ้

1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2560 ปี 2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 917.09 66.81 883.13 63.39 932.74 74.37

2. เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา 169.58 12.35 184.13 13.22 145.03 11.56

3. เฟอรนิ์เจอรท่ี์จ�าหนา่ยผา่นโชวรู์ม กลุม่รา้นคา้สง่ 

และรา้นคา้ปลีกรายยอ่ย (Dealer)
173.62 12.65 229.93 16.50 117.53 9.37

4. กระดาษปิดผิว 73.54 5.36 54.63 3.92 47.87 3.82

5. ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ 22.68 1.65 30.70 2.20 8.68 0.69

6. รา้นคา้ปลีก 16.09 1.17 10.60 0.76 2.33 0.19

รายไดจ้ากการขาย - สทุธิ 1,372.59 97.88 1,393.11 100.00 1,254.18 100.00

รายไดอ่ื้น ๆ1/ 34.06 2.42 50.22 3.48 36.72 2.84

รายไดร้วม 1,406.65 100.00 1,443.33 100.00 1,290.90 100.00

หมายเหต ุ:

1/ รายไดอ่ื้น ๆ   ไดแ้ก่ ก�าไร (ขาดทนุ) จากการขายสนิทรพัยถ์าวร รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร ดอกเบีย้รบั ก�าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 

รายไดอ่ื้น (ไดแ้ก่ คา่บรกิารตดัแผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซี) รายไดข้ายเศษวสัด ุ/ รายไดจ้ากการชดเชยการสง่ออก / สว่นลดรบั / อ่ืน ๆ 

2/ บรษัิทไดปิ้ดสาขาการด�าเนินธรุกิจในสว่นของรา้นคา้ปลกี Can Do เสรจ็สมบรูณเ์ม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้มา

3/ ในรอบปี 2562 บรษัิทไดจ้ดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท�ากบัลกูคา้ ดงันัน้ขอ้มลู

ในงบการเงินปี 2561 จงึมีการปรบัปรุงเพ่ือประโยชนใ์นการเปรยีบเทียบ

2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจ�าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. จ�าหนา่ยภายในประเทศ 666.02 48.52 703.17 50.47 547.62 43.66

2. จ�าหนา่ยตา่งประเทศ 706.57 51.48 689.94 49.53 706.57 56.34

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 1,372.59 100.00 1,393.11 100.00 1,254.18 100.00

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256282



ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม

1. ภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ภาวะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2562 ที่ผ่านมา
จากขอ้มลูของกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์พบวา่ ในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา ภาพรวมของตวัเลขการสง่ออก

ผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรแ์ละชิน้สว่น ซึง่ประกอบดว้ยผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์ม ้เฟอรนิ์เจอรโ์ลหะ ท่ีนอนหมอนฟกู เฟอรนิ์เจอรอ่ื์น ๆ และ

ชิน้สว่นเฟอรนิ์เจอร ์มีมลูคา่เทา่กบั 1,276.20 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั คิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงปี 2561 

เทา่กบัรอ้ยละ 7.99 โดยแบง่แยกตามประเภทของผลติภณัฑท่ี์สง่ออกไดด้งันี ้

หนว่ย : ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั

ตัวเลขการส่งออก ปี 2560 ปี 2561 อัตราการเติบโต ปี 2562 อัตราการเติบโต

เฟอรนิ์เจอรแ์ละชิน้สว่น 1,145.3 1,181.8 3.18% 1,276.20 7.99%

โดยแบง่ออกเป็น

เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ 331.50 309.3 (6.69%) 328.60 6.23%

เฟอรนิ์เจอรโ์ลหะ 80.30 84.30 4.95% 138.60 64.35%

ท่ีนอนหมอนฟกู 112.00 132.60 18.37% 200.70 51.35%

เฟอรนิ์เจอรอ่ื์น ๆ 178.60 204.50 14.50% 201.60 (1.44%)

ชิน้สว่นเฟอรนิ์เจอร์ 442.8 451.00 1.85% 406.80 (9.80%)

ข้อมูลสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนทั้งหมด
ตวัเลขการส่งออกชิน้ส่วนเฟอรนิ์เจอรมี์มูลค่าการส่งออกเป็นอันดบั 1 เม่ือเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ ทัง้หมด 

รองลงมาเป็นมลูค่าการส่งออกกลุ่มผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์มซ้ึ่งผลิตภณัฑข์องบริษัทจะเป็นการส่งออกเฟอรนิ์เจอรไ์มต้ามค�าสั่ง

ซือ้จากลกูคา้ต่างประเทศทัง้หมด

แผนภาพสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2562

หนว่ย : รอ้ยละ

ท่ีมา: กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์

31.87%

15.80%

15.73%

10.86%

25.75%

ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ

ที่นอนหมอนฟูก

เฟอร์นิเจอร์โลหะ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ (พันชิ้น)
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โดยมลูคา่การสง่ออกเฟอรนิ์เจอรแ์ละชิน้สว่นท่ีประเทศไทยมีการสง่ออกมากท่ีสดุอนัดบั 1 คือ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ในรอบปี 2562 

ท่ีผา่นมามีอตัราการสง่ออกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 93.14 โดยมีสดัสว่นการสง่ออกรอ้ยละ 25.66 รองลงมาอนัดบั 2 คือ ประเทศญ่ีปุ่ น มีอตัรา

การสง่ออกลดลงท่ีรอ้ยละ 4.77 ทัง้นีห้ากพิจารณาการสง่ออกสนิคา้ไปยงัตา่งประเทศของบรษัิท ในรอบปี 2562 พบวา่ บรษัิทมีอตัรา

การสง่ออกสนิคา้ท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของรูปสกลุเงินดอลลา่รส์หรฐัและเงินบาท โดยมีอตัราการเตบิโตเทา่กบัรอ้ยละ 3.90 รอ้ยละ 2.57 

ตามล�าดบั ถงึแมค้า่เงินบาทในชว่งปี 2562 จะแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัชว่งปี 2561 อยูป่ระมาณรอ้ยละ 1.28 ก็ตาม 

นอกจากนีห้ากพิจารณาตวัเลขมลูคา่การสง่ออกของกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ยงัพบวา่ ใน 10 ประเทศ 

ท่ีประเทศไทยมีการสง่ออกสนิคา้ไปจ�าหนา่ยมากท่ีสดุ จะมีกลุม่ประเทศคูค่า้ในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) อยู ่5 ประเทศ 

ไดแ้ก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และเมียนมา ประเทศไทยมีมลูคา่การสง่ออกใหก้บัประเทศเหลา่นี ้คิดเป็นมลูคา่

ทัง้หมดเทา่กบั 160.37 เหรยีญสหรฐั หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 9.91  เม่ือเทียบกบัช่วงปี 2561 ท่ีผา่นมา และคิดเป็นสดัสว่นเม่ือ

เทียบกบัมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรแ์ละชิน้สว่นเทา่กบัรอ้ยละ 12.57

ทัง้นีบ้รษัิทไดว้างแผนนโยบายท่ีจะสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บักลุม่ลกูคา้ท่ีมีอยูใ่นมือส�าหรบัลกูคา้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงลกูคา้ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึ่งโดยสว่นใหญ่มีระยะเวลาการคา้ขายรว่มกนันานหลายปี โดยจะมุ่งมั่นดา้นการพฒันารูปแบบสินคา้ รวมถึงคณุภาพของ

สนิคา้ ระยะเวลาการสง่มอบท่ีตรงตอ่เวลา เหลา่นีคื้อ หวัใจท่ีส �าคญัของการด�าเนินธรุกิจรว่มกนั ซึง่กลุม่ลกูคา้โดยสว่นใหญ่ในประเทศ

ญ่ีปุ่ นคือ ผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทัง้ท่ีจ �าหนา่ยสนิคา้เฉพาะดา้นเฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแตง่ภายใน

บา้น รวมถงึรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีจ�าหน่ายสนิคา้หลากหลาย ซึง่ลกูคา้ท่ีคา้ขายกบับรษัิทลว้นจดัเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่เป็น

อนัดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งของการพึง่พิงลกูคา้หลกัเพียงรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพึง่พิงลกูคา้ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นลกูคา้หลกัของบรษัิท คดิเป็นสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด  ท่ีผา่นมาบรษัิทไดว้างแผนท่ีจะ

ขยายกลุม่ลกูคา้ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง โดยเริม่เหน็ผลในชว่งไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 โดยสามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ประเทศอินเดีย จีน 

และตะวนัออกกลาง ไดเ้พ่ิมขึน้จากเดมิ ถงึแมจ้ะเป็นเพียงชว่งเริม่ตน้แตก็่นบัเป็นสญัญาณท่ีดีซึง่เหน็ไดจ้ากตวัเลขค�าสั่งซือ้รบัลว่งหนา้ 

ท่ีไดร้บัจนถงึชว่งปี 2563 

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
อตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรข์องไทยมีมลูคา่ประมาณ 90,000 ลา้นบาท และมีผูป้ระกอบการกวา่ 1,800 ราย จากขอ้มลูท่ีเกิดขึน้ในรอบ

ปี 2560 โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ในอตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรค์าดวา่ยงัคงเตบิโตไดดี้ สะทอ้นจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาด 

เช่น เอส.บี.เฟอรนิ์เจอร,์ โมเดิรน์ฟอรม์กรุ๊ป, อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค, ชิค รีพลบับลิค และ อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล ์มีการตัง้เป้าหมาย 

รายไดท้ัง้ปี 2562 จะเตบิโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 - 15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากมองวา่ภาพรวมตลาดเฟอรนิ์เจอรปั์จจบุนัยงัมีอตัรา

การเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองจากการขยายตวัของอสงัหารมิทรพัยต์ามแนวรถไฟฟา้ ประกอบกบัผูป้ระกอบการไดมุ้ง่พฒันาสนิคา้ปรบัตวั

ในเรือ่งขนาดและดีไซน ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลข์องกลุม่เปา้หมายมากท่ีสดุ

ผู้ประกอบการ
รายได้ (ล้านบาท) ส่วนแบ่งการตลาด 

(%)2560 2561f - 2562f

บรษัิท อินเดก็ซ ์ลฟิวิ่งมอลล ์จ�ากดั (มหาชน) 9,000

คาดวา่จะเตบิโตอยูใ่นชว่ง

8 - 15%

9.34

บรษัิท เอส.บี.เฟอรนิ์เจอร ์จ�ากดั 7,200 7.48

บรษัิท โมเดิรน์ฟอรม์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 3,082 3.2

บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) 1,445 1.5

บรษัิท ชิค รพีบับลคิ จ�ากดั (มหาชน) 622 0.65

รวม 21,349 22.17

ท่ีมา: Enlite 13 พ.ย. 61, ประมวลผลโดยศนูยว์ิจยัเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสนิ * มลูคา่ตลาดเฟอรนิ์เจอร ์ณ ปี 2560 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256284



จากขอ้มลูกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบวา่ ปัจจบุนัมีจ�านวนนิตบิคุคลท่ีสง่งบการเงิน และเป็นผูป้ระกอบการในธรุกิจ

รา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่เฟอรนิ์เจอรช์นิดใชใ้นครวัเรอืน มีจ�านวนทัง้สิน้ 3,252 ราย คดิเป็นรายไดร้วมตามขอ้มลูงบการเงินท่ีน�าสง่

ประจ�าปี 2559 (ตามขอ้มลูท่ีปรากฏลา่สดุบนเวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์ อยูท่ี่ 71,777.84 ลา้นบาท และ

มีทนุจดทะเบียนรวม 21,052.92 ลา้นบาท ในกลุม่รา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่เหลา่นี ้มีผูป้ระกอบการรายใหญ่ ซึง่เป็นผูเ้ลน่ท่ีส �าคญั

ในอตุสาหกรรมอยู ่2 ราย ซึง่หากเปรยีบเทียบกลุม่ลกูคา้เปา้หมายของผูเ้ลน่รายส�าคญัดงักลา่วเทียบกบับรษัิท จะพบวา่ไมใ่ช่กลุม่

ลกูคา้เดียวกนักบับรษัิท กลา่วคือ ผูป้ระกอบการ 2 ราย ด�าเนินธรุกิจการเป็นผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรแ์ละจดัสง่สนิคา้เพ่ือจ�าหนา่ยในรูปแบบ 

รา้นคา้ปลกีเฟอรนิ์เจอรข์นาดใหญ่ท่ีจ�าหนา่ยสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของตนเองซึง่เป็นการจ�าหนา่ยสนิคา้ไปยงัผูใ้ชเ้ฟอรนิ์เจอรโ์ดยตรง 

(End-user) ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงของบรษัิท เน่ืองจากมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายท่ีไมเ่หมือนกนั และหากพิจารณาถงึผูผ้ลติและ

จ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์ท่ีมีกลุม่ลกูคา้เป็นรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกนักบับรษัิท ปัจจบุนัมีเพียง 4 ราย ท่ีมี

สนิคา้วางจ�าหนา่ยใน Modern Trade แตเ่น่ืองจากผูผ้ลติทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลติเฟอรนิ์เจอรข์นาดกลางถงึเลก็ท่ีมีความสามารถ

ในการรบัค�าสั่งซือ้จ�ากดั และไมมี่ผูป้ระกอบการรายใดท่ีมียอดขายใกลเ้คียงกบับรษัิท นอกจากนีร้ายไดจ้ากการจ�าหนา่ยของบรษัิท

โดยสว่นใหญ่หรอืประมาณรอ้ยละ 50 เป็นการผลิตเพ่ือจ�าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในตา่งประเทศ ดงันัน้ บรษัิทจงึพิจารณาคูแ่ข่งขนัจาก 

ต่างประเทศเป็นส�าคญั ซึ่งปัจจุบนับริษัทไดค้าดการณว์่า น่าจะมีเพียงรายเดียวท่ีมีลกัษณะการด�าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษัท 

รวมถงึมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายในตา่งประเทศเป็นกลุม่เดียวกนั คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย 

ส �าหรบัสถานการณแ์ละศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษัิทในขณะนี ้ยงัถือวา่ อยูใ่นระดบัท่ีไมเ่สยีเปรยีบเม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั นอกจาก

นีบ้รษัิทยงัสามารถรกัษาระดบัรายไดโ้ดยไมเ่กิดการสญูเสียสว่นแบง่ทางการตลาดแตอ่ยา่งใด เม่ือพิจารณาจากสว่นแบง่การตลาด

ทัง้การส่งออกและการจ�าหน่ายสินคา้ภายในประเทศ โดยในรอบปี 2562 บริษัทไม่เกิดการสญูเสียส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมี 

นยัส�าคญัแตอ่ยา่งใด นอกจากนีใ้นสว่นของการสง่ออกบรษัิทไดร้บัโอกาสทางการคา้จากลกูคา้ในประเทศอินเดีย จีน ตะวนัออกกลาง 

ท่ีเริม่ทยอยสั่งซือ้สนิคา้จากโรงงานของบรษัิท และยงัมีแนวโนม้ปรมิาณค�าสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตามแผนค�าสั่งซือ้ท่ีคาดการณไ์ว ้

ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ท่ีมา: ส �านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.)

จากขอ้มลู บทสรุปผูบ้รหิาร สรุปภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไทยปี 2562 และแนวโนม้ปี 2563 ซึ่งจดัท�าโดยส�านกังานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม (สศอ.) (www.oie.go.th) ใหข้อ้มลูวา่ ปี 2562 คาดวา่ปรมิาณการผลิตและจ�าหน่ายเครื่องเรอืนท�าดว้ยไมใ้นประเทศ 

มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.66 และ 6.54 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีก่อนตามล�าดบั จากการผลติเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

ในประเทศ โดยมีปรมิาณการผลติและจ�าหนา่ยเครือ่งเรอืนไมภ้ายในประเทศ คดิเป็นจ�านวน 10.33 ลา้นชิน้ และ 1.63 ลา้นชิน้ ตามล�าดบั 

การผลติเคร่ืองเรือนท�าดว้ยไม้ปี 2562 คาดวา่จะมีปรมิาณ 10.33 ลา้นชิน้ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.66 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีก่อน สาเหตุ

จากการผลติเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดในประเทศท่ีเพ่ิมขึน้

การจ�าหน่ายเคร่ืองเรือนท�าดว้ยไม้ในประเทศ ปี 2562 คาดวา่จะมีปรมิาณ 1.63 ลา้นชิน้ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.54 เม่ือเปรยีบเทียบ

กบัปีก่อน เป็นผลจากการกระตุน้ตลาดผา่นการจดังานแสดงสนิคา้เก่ียวกบัเฟอรนิ์เจอรแ์ละของแตง่บา้นอยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปีท�าให้

ปรมิาณการจ�าหนา่ยเครือ่งเรอืนท�าดว้ยไมใ้นประเทศมีทิศทางขยายตวัเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 1 ปี 2562

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรือนปี 2563

การผลติเครือ่งเรอืนท�าดว้ยไมปี้ 2563 คาดการณไ์ดว้า่ จะมแีนวโนม้เพิ่มขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน จากการผลติเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกนัการจ�าหน่ายเครื่องเรือนท�าดว้ยไมใ้นประเทศคาดว่าจะม ี
แนวโนม้เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหาริมทรพัย์ของรฐับาลที่คาดว่าจะส่งผลต่อ 

การเตบิโตของตลาดอสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่ง ในสว่นของมูลคา่การสง่ออกไมแ้ละผลติภณัฑไ์มค้าดวา่จะมแีนวโนม้ 

เพิ่มขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน จากการขยายตลาดสง่ออกไปยงัตลาดใหม ่ๆ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 85รายงานประจ�าปี 2562



อตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรใ์นปี 2563 มีปัจจยัเสี่ยง ดงันี ้

1. อตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรโ์ดยเฉพาะในกลุม่ตลาดกลาง - บน เป็นตลาดท่ีมีอตัราการแข่งขนัสงู เช่น การแข่งขนัดา้นราคา และ 

ผูป้ระกอบการจากตา่งประเทศ ผูป้ระกอบการจงึตอ้งเนน้พฒันาสนิคา้นวตักรรมใหม ่ท่ีมีความโดดเดน่ตรงตามความตอ้งการและ

ไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิตของกลุม่ลกูคา้ ท�าใหเ้กิดการลงทนุเครือ่งจกัร การพฒันาบคุลากรดา้นออกแบบดีไซนผ์ลติภณัฑ ์เพ่ิมเตมิเพ่ือ

เพ่ิมประสทิธิภาพใหท้นัสมยั รวดเรว็ และสนอบตอบความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้

2. การแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากเฟอรนิ์เจอรร์าคาถกูของจีน และเวียดนาม ซึง่มีขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดา้นราคา เน่ืองจากมีคา่แรงงาน

ต�่ากวา่ และคา่วตัถดุิบอ่ืน ๆ ท่ีปรบัตวัเพ่ิมขึน้ ท�าใหไ้ทยสญูเสียสว่นแบง่ตลาดระดบัลา่งอยา่งตอ่เน่ือง เพราะราคายงัเป็นปัจจยั

หลกัท่ีผูบ้รโิภคใชต้ดัสนิใจเลือกซือ้เฟอรนิ์เจอร ์แมเ้ฟอรนิ์เจอรไ์ทยจะมีคณุภาพและไดร้บัการยอมรบัมากกวา่เฟอรนิ์เจอรจ์ากจีน 

และเวียดนามก็ตาม แตด่ว้ยราคาท่ีถกูกวา่ อาจท�าใหคู้ค่า้เลือกเฟอรนิ์เจอรจ์ากประเทศคูแ่ขง่  

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทางบรษัิทไดต้ัง้เปา้หมายการเจาะกลุม่ลกูคา้รายใหม่ เพ่ือเป็นการขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินคา้ ทัง้ลกูคา้ภายในประเทศและ 

ตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ บรษัิทไดร้บัโอกาสในค�าสั่งซือ้จากผูป้ระกอบการรา้นคา้ออนไลนข์นาดใหญ่ในประเทศ

อินเดีย และจีน ซึง่จะเป็นโอกาสท่ีส�าคญัในการตอ่ยอดค�าสั่งซือ้ใหเ้พ่ิมขึน้ในอนาคต

ส�าหรบักลุม่ลกูคา้เดมิของบรษัิท ทางบรษัิทจะเนน้การพฒันาผลติภณัฑใ์นรูปแบบใหม ่ๆ เพ่ือขยายชอ่งทางและโอกาสในการรบัค�า

สั่งซือ้ไดเ้พ่ิมขึน้จากเดมิ โดยนบัตัง้แตปี่ 2560 ท่ีผา่นมาบรษัิทไดเ้ริม่ปรบักลยทุธผ์ลติภณัฑส์ูก่ารขยายฐานการผลติส�าหรบัผลติภณัฑ์

เตียงนอนมากขึน้ ซึ่งจากผลการส�ารวจขอ้มลูพบว่า ยงัมีโอกาสสรา้งการเติบโตของรายไดจ้ากการขายผ่านกลุ่มผลิตภณัฑนี์ไ้ด ้

ซึง่บรษัิทจะไดว้างแผนการขยายสายการผลติเฉพาะเจาะจงส�าหรบัผลติภณัฑนี์ใ้หเ้พ่ิมขึน้ตอ่ไป 

และในสว่นของการขายสินคา้ภายในประเทศ บรษัิทยงัคงกลยทุธท่ี์จะเติบโตไปรว่มกบัจ�านวนสาขาของลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลีก

ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากจะชว่ยลดตน้ทนุคงท่ีจากคา่เชา่ และคา่ใชจ้า่ยคงท่ีอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการ

ด�าเนินธรุกิจเม่ือเปรยีบเทียบกบัการลงทนุขยายสาขาของโชวรู์มดว้ยตวัเอง 

ส �าหรบัเปา้หมายในปีตอ่ไป บรษัิทจะยงัคงกลยทุธท์างดา้นการตลาดเพ่ือเจาะกลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้ปลกีรายยอ่ยและรา้นคา้สง่

เฟอรนิ์เจอร ์(Dealer) ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ภายใตต้ราสนิคา้ ท่ีทางบรษัิทมีแผนจะปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณข์องตราสนิคา้ใหมี้ความทนั

สมยัมากขึน้ และเพ่ือใหส้ามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายใหเ้พ่ิมขึน้จากเดมิ เน่ืองจากบรษัิทพิจารณาวา่ โอกาสทางการขายผา่นฐาน

ลกูคา้ในกลุม่นีย้งัมีศกัยภาพท่ีจะสรา้งยอดขายใหเ้พ่ิมขึน้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของการผลิตเฟอรนิ์เจอรข์องบริษัท ขณะนีบ้ริษัทมีโรงงานท่ีใชเ้ป็นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น ส่วนของ

ส�านกังานใหญ่ และสาขาท่ี 1 ดงันี ้

1. ส �านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 37/9 หมูท่ี่ 10 ถนนบา้งบงึ – แกลง ต�าบลทางเกวียน อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง โดยในสว่นของโรงงาน

แหง่นี ้จะประกอบดว้ยอาคารท่ีใชเ้ป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 10 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น 

1. อาคารผลติเฟอรนิ์เจอร ์5 อาคาร

2. โกดงัเก็บสตอ็กสนิคา้ส�าเรจ็รูปเพ่ือเตรยีมสง่มอบ 2 อาคาร

3. อาคารเตรยีมวตัถดุบิ ไดแ้ก่ อาคารโรงปิดผิว และจดัชดุน็อต สกรู (ฟิตติง้) 1 อาคาร

4. อาคารเก็บสตอ็กไมป้ารต์เิคลิบอรด์ 1 อาคาร

5. อาคารแพก็กิง้สนิคา้ 1 อาคาร

ในสว่นส�านกังานใหญ่นี ้จะเดนิสายการผลติเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์เทา่นัน้ 
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2. สาขาท่ี 1 ตัง้อยูเ่ลขท่ี 29/1 - 2 หมูท่ี่ 3 ซอยชงโค – ชมุนมุใน ต�าบลวงัจนัทร ์อ �าเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง โดยในสว่นของโรงงาน

แหง่นี ้จะประกอบดว้ยอาคารท่ีใชเ้ป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 7 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น 

1. อาคารผลติเฟอรนิ์เจอร ์4 อาคาร

2. โรงเลื่อย โรงอบไมย้างพาราแปรรูป 1 อาคาร

3. โกดงัเก็บสตอ็กสนิคา้ส�าเรจ็รูปเพ่ือเตรยีมสง่มอบ 1 อาคาร

4. อาคารผลติกระดาษปิดผิว 1 อาคาร

ในส่วนของโรงงานแห่งนีจ้ะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเลื่อย โรงอบไมย้างพาราแปรรูปโรงผลิตและประกอบ

เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา และโรงผลติกระดาษปิดผิวเทา่นัน้

บรษัิทมีรูปแบบการเปิดเดนิสายการผลติเครือ่งจกัรในแตล่ะวนั แบง่ออกได ้ดงันี ้

- ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ

- ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจ�านวนชั่วโมงการท�างานลว่งเวลา (OT) 3 ชั่วโมง ตัง้แตเ่วลา 17.00 – 20.00 น.

- ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 24.00 น. (รวมจ�านวนชั่วโมงการท�างานลว่งเวลา (OT) 6 ชั่วโมง ตัง้แตเ่วลา 17.00 – 24.00 น. ก่อนหกัชั่วโมง

พกัพิเศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง)

ทัง้นี ้ปัจจบุนับรษัิทยงัไมมี่การเปิดด�าเนินการผลติตลอด 24 ชั่วโมง

ก�าลังการผลิตเต็มที่และก�าลังการผลิตจริงในปัจจุบัน 

ก�าลังการผลิต
ก�าลังการผลติไม้

ยางพาราแปรรปูอบแห้ง
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ก�าลังการผลิต 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด

(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ก�าลังการผลิต 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ก�าลังการผลิต 
กระดาษปิดผวิ

(เมตรต่อปี)

ก�าลงัการผลติเตม็ท่ี 8,700 95,000 7,900 24,000,000

ก�าลงัการผลติจรงิในปัจจบุนั

(โดยประมาณ)
6,500 59,885 5,690 16,084,300

อตัราการใชก้�าลงัการผลติในปัจจบุนั 

(โดยประมาณ)
รอ้ยละ 74.71 รอ้ยละ 63.04 รอ้ยละ 72.03 รอ้ยละ 67.02

หมายเหต:ุ ในสว่นของก�าลงัการผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ และเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา ขณะนีเ้ครื่องจกัรไดเ้ดินก�าลงัเต็ม

ประสทิธิภาพและก�าลงัแรงงานท่ีมีอยูใ่นขณะนีแ้ลว้

รายละเอยีดเคร่ืองจกัร อุปกรณ ์ทีใ่ช้ในการผลิต โดยแบง่แยกตามกระบวนการผลิต

1. การผลติไมย้างพาราแปรรูป ประกอบดว้ย

เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ก�าลังการผลิต

1. โต๊ะเลื่อยไมซ้งุ โดยเฉลีย่ 900 - 1,000 ควิบกิฟตุ / วนั ส �าหรบัระยะเวลาการผลติตัง้แตเ่วลา 08.00 - 17.00 น.

2. ถงัอดัน�า้ยาความดนัสงู เพ่ือปอ้งกนัมอดและปลวก โดยเฉลีย่ 70 - 80 ควิบกิฟตุ ส �าหรบัการอบ 45 นาที ตอ่รอบ โดยจะอบประมาณ 8 - 9  รอบตอ่วนั

3. เตาอบ จ�านวน 8 เตา โดยสามารถบรรจไุด ้850 - 1,000 ควิบกิฟตุตอ่วนั

4. บอยเลอร ์โดยใชฟื้น และเศษไมท่ี้เหลือทิง้จากกระบวนการผลติเป็นเชือ้เพลงิ
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2. การผลติเฟอรน์เิจอรไ์มย้างพารา ประกอบดว้ย

เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

1. โต๊ะตดัไมต้ามขนาดท่ีก�าหนดเพ่ือเตรยีมวตัถดุบิ

2. เครือ่งจกัร CNC เพ่ือตดั เจาะไม ้ตามรูปแบบ และขนาดท่ีก�าหนดเพ่ือเตรยีมขึน้รูป โดยใชเ้ทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และไตห้วนั

3. เครือ่งไสไม ้เครือ่งขดั

4. อปุกรณก์ารพน่สี

ปรมิาณการผลติของเฟอรน์เิจอรไ์มย้างพารา ในชว่งทีผ่า่นมา

หนว่ย : ตวั

ประเภทสินค้า
ปริมาณการผลิต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

โต๊ะรบัประทานอาหาร (Dining Table) 6,648 9,912 10,434

เกา้อีร้บัประทานอาหาร (Dining Chair) 170,329 154,414 137,109

มา้นั่งยาว (Bench) 2,712 7,362 4,969

เตียง (Bed) - 18 24

โต๊ะ (Center) 4,538 4,929 -

ตูเ้อนกประสงค ์(Buffet + Hutch) 410 - 330

รถเข็น (Wagon) - - 380

ชัน้วางของ (Shelf) 5,137 1,860 6,580

สว่นประกอบอ่ืน ๆ 2,267 1,473 19,618

รวมปริมาณการผลิต 192,041 179,968 179,444

3. การผลติเฟอรน์เิจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ประกอบดว้ย

เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

1. โต๊ะตดัไมต้ามขนาดท่ีก�าหนดเพ่ือเตรยีมวตัถดุบิ 

2. เครือ่งจกัรส�าหรบัใชใ้นการปิดกระดาษปิดผิวไมป้ารต์เิคลิบอรด์

3. เครือ่งจกัร CNC เพ่ือตดั เจาะไม ้ตามรูปแบบ และขนาดท่ีก�าหนดเพ่ือเตรยีมขึน้รูปรา่ง โดยใชเ้ทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั
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ปรมิาณการผลติของเฟอรน์เิจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ในชว่งท่ีผา่นมา

หนว่ย : ตวั

ประเภทสินค้า
ปริมาณการผลิต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชัน้วางของเอนกประสงค ์ 2,309,649 2,124,716 2,248,703

ตูเ้อนกประสงค ์/ ตูโ้ชว ์ 465,777 412,939 91,163

ตูส้ �าหรบัใสร่องเทา้ 73,977 49,723 46,986

ตูเ้สือ้ผา้ 94,444 66,814 46,576

ชัน้วางทีวี (ตวั) 104,342 94,821 374,207

โต๊ะคอมพิวเตอร ์/ โต๊ะท�างาน 22,586 12,080 39,219

โต๊ะเครือ่งแปง้ / เตียง 3,159 34,661 28,453

รวมปริมาณการผลิต 3,100,934 2,795,754 2,875,307

ในงวดบญัชีปี 2562 และปี 2561 บรษัิทมีสดัสว่นการสั่งซือ้ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ตอ่ยอดสั่งซือ้วตัถดุิบรวม คิดเป็นรอ้ยละ 36.45  และ

รอ้ยละ 36.55 ตามล�าดบั

4. การผลติกระดาษปิดผวิ ประกอบดว้ย

เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ก�าลังการผลิต

1. เครือ่งจกัรส�าหรบัพิมพล์ายกระดาษฟอยล ์โดยใชเ้ทคโนโลยีจาก

ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศจีน รวม 2 สายการผลติ 

เครือ่งจกัรสามารถเดินเครือ่งเพ่ือพิมพล์ายได ้24,000,000 เมตรตอ่ปี

2. เครือ่งตรวจสอบคณุภาพของกระดาษปิดผิว

ปรมิาณการผลติกระดาษปิดผวิ ในชว่งทีผ่า่นมา

หนว่ย : เมตร

ขนาดกระดาษ
ปริมาณการผลิต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

30 แกรม 15,301,897 14,259,400 13,545,450

45 แกรม 7,500 1,488,500 1,446,940

60 แกรม 1,618,650 336,400 379,350

65 แกรม 471,400 - -

รวมปริมาณการผลิต 17,399,447 16,084,300 15,371,740

บรษัิทมีการน�าเขา้วตัถดุบิเพ่ือผลติกระดาษปิดผิวจากตา่งประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2562 และ ปี 2561 บรษัิทมีสดัสว่นการสั่งซือ้

วตัถดุบิดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 3.89 และรอ้ยละ 3.36 ของมลูคา่การสั่งซือ้วตัถดุบิรวม

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 89รายงานประจ�าปี 2562



วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
วตัถดุบิหลกัท่ีใชใ้นการผลติสนิคา้ของบรษัิทมีทัง้หมดดงัตอ่ไปนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สัดส่วนการสั่งซื้อเมื่อเทียบกับ

มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
(ร้อยละ)

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

1. ไมป้ารต์เิคลิบอรด์ 36.45 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

2. สี 10.41 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

3. วสัดอุปุกรณต์า่ง ๆ (ฟิตติง้) 

(อาทิ มือจบั บานพบั รางลิน้ชกั กญุแจลอ็ค กระจก) 
15.41 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

4. กลอ่ง 9.77 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

5. ไมย้างพาราทอ่น 6.81 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

6. อปุกรณอ่ื์น ๆ 

(ไดแ้ก่ โฟม โฟมชีท กระดาษทราย และวสัดสุิน้เปลือง)
6.19 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

7. กระดาษ 4.10 สั่งซือ้จากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่

8. วสัด ุPVC ปิดขอบ 3.74 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

9. กาว 3.44 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

10. ไมแ้ผน่/ไมห้นา้โต๊ะ/ไมวี้เนียร/์ไมอ้ดัประสาน 1.10 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

11. ฟองน�า้ 0.36 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

12. หนงัเทียม (พีวีซี) 0.39 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

13. เบาะ 1.84 สั่งซือ้จากภายในประเทศ

รวม 100.00

ท่ีมา : ขอ้มลูจากบรษัิท โดยสดัสว่นค�านวณจากท่ีเกิดขึน้จรงิในชว่งปี 2562

ชว่งปี 2562 บรษัิทมีสดัสว่นการสั่งซือ้วตัถดุบิทัง้หมดแบง่ออกเป็นการสั่งซือ้ภายในประเทศ และตา่งประเทศ เทา่กบัรอ้ยละ 96.11: 

รอ้ยละ 3.89 ตามล�าดบั ในการสั่งซือ้วตัถุดิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจ�าหน่ายในแต่ละราย บริษัทไม่ไดมี้การจัดท�าสญัญาซือ้ขาย 

แตอ่ย่างใด ในการสั่งซือ้วตัถดุิบจากผูผ้ลิตหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายในแตล่ะราย ฝ่ายจดัซือ้จะจดัท�าขอ้มลูเปรยีบเทียบเง่ือนไขของผูผ้ลิต

และผูจ้ดัจ�าหน่ายปีละ 2 ครัง้ จะจดัท�าและทบทวนขอ้มลูโดยเปรยีบเทียบในชว่งเดือนธนัวาคม เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูส�าหรบัการสั่ง

ซือ้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุายน และในช่วงเดือนมิถนุายน เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูส�าหรบัการสั่งซือ้ในช่วงเดือนกรกฎาคม

ถงึเดือนธนัวาคม ทัง้นีบ้รษัิทมีนโยบายการกระจายการสั่งซือ้ และจะลดสดัสว่นการสั่งซือ้หากพบวา่ เริม่มีการสั่งซือ้วตัถดุิบกบัผูจ้ดั

จ�าหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ในปัจจบุนับรษัิทไมมี่การพึง่พิงผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใด และบรษัิทไมมี่การสั่งซือ้วตัถดุิบ

กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้แตอ่ยา่งใด

4. ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปี 2562
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดจ้ดัท�าสถานการณพ์ลงังานปี 2562 โดยภาพรวมการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยในชว่ง 8 

เดือนแรกของปี 2562 มีปรมิาณ 58,930 พนัตนัเทียบเทา่กบัน�า้มนัดบิ เพ่ิมขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน รอ้ยละ 4.10 คดิเป็นมลูคา่

กวา่ 859,364 ลา้นบาท การใชพ้ลงังานยงัคงเพ่ิมขึน้ตามอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยท่ีน�า้มนัส�าเรจ็รูปยงัคงเป็นพลงังานท่ีใช้

มากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 47.80 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย รองลงมาประกอบดว้ย ไฟฟ้า พลงังานหมนุเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต ์

พลงังานหมนุเวียนดัง้เดมิ และก๊าซธรรมชาต ิคดิเป็น รอ้ยละ 19.90 10.50 8.40 7.00 และ6.40 ตามล�าดบั การใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย

เพ่ิมขึน้ทกุสาขาเศรษฐกิจ โดยพบวา่ สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 9.30 สาขาอตุสาหกรรมเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 4.90 สาขาบา้นท่ีอยู่

อาศยัเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 8.80 สาขาธรุกิจการคา้เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 7.10 สาขาขนสง่เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 0.70 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดย

สาขาขนสง่เป็นสาขาท่ีมีการใชพ้ลงังานในสดัสว่นท่ีสงูกวา่สาขาอ่ืน โดยมีสดัสว่นการใชร้อ้ยละ 38.0 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย 

รองลงมาเป็นสาขาอตุสาหกรรม บา้นท่ีอยูอ่าศยั ธรุกิจการคา้ เกษตรกรรม โดยมีการใช ้รอ้ยละ 36.50 14.10 7.90 และ 3.50 ตามล�าดบั

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256290



จากการท่ีรฐับาลมีนโยบายสง่เสรมิใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้เพ่ิมประสทิธิภาพการใชพ้ลงังาน โดย

ลดสดัส่วนการใชพ้ลงังานต่อผลิตภณัฑม์วลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้

พลงังานทดแทน 9,942 พนัตนัเทียบเทา่กบัน�า้มนัดบิ เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 14.60 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน สว่นสดัสว่นการใชพ้ลงังาน

ตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมมีแนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเม่ือเปรยีบเทียบกบัปี 2553 ซึง่เป็นปีฐานท่ีเริม่ด �าเนินการตามแผนอนรุกัษพ์ลงังาน 

20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) และแผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558 - 2579

 กราฟแสดงความตอ้งการการใชพ้ลงังานไฟฟา้  กราฟแสดงการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนิดตา่ง ๆ 

ท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน
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แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2563
แนวโนม้การใชพ้ลงังานไฟฟา้ปี 2563 คาดการณว์า่จะมีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.6 จากปีก่อน เน่ืองจากคาดการณว์า่เศรษฐกิจ

ภายในประเทศจะมีการปรบัตวัดีขึน้อย่างชา้ ๆ การส่งออกท่ีคาดว่าจะปรบัตวัดีขึน้ตามการด�าเนินมาตรการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของภาครฐั มาตรการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) การลงทนุภายใตโ้ครงการรว่มลงทนุระหวา่ง

ภาครฐัและภาคเอกชน (PPP) รวมถงึการปรบัตวัดีขึน้ของภาคการทอ่งเท่ียว

โดยความตอ้งการพลงังานไฟฟา้สงูสดุของประเทศ (Peak) ในปี 2563 คาดวา่จะอยูท่ี่ 37,437 เมกะวตัต ์เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.3 จากปี

ก่อน และสงูสดุเป็นประวตักิารณ ์เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีรอ้นขึน้ คาดวา่ อณุหภมิูจะอยูท่ี่ 38 องศา จาก Peak ในปี 2562 เกิดขึน้

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. อยู่ท่ีระดบั 37,312 เมกะวตัต ์ขณะท่ีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุของประเทศ 

(Peak) ของ 3 การไฟฟา้ (การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้สว่นภมิูภาค และการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย) ในปี 2563 คาดวา่

จะอยูท่ี่ 32,732 เมกะวตัต ์เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน

ท่ีมา : ขอ้มลูอา้งอิงสมมติฐานดา้นเศรษฐกิจของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.)
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 1.1 ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 

อตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรข์องไทยมีมลูคา่ประมาณ 90,000 ลา้นบาท และมีผูป้ระกอบการกวา่ 1,800 ราย ส�าหรบัปี 2562 

ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการผลิตและจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรร์ายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบรษัิท) ซึง่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

ทัง้ 4 รายดงักลา่ว หากพิจารณาเปรยีบเทียบกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย จะพบวา่ไมใ่ชก่ลุม่ลกูคา้เดียวกนักบับรษัิท กลา่วคือ ผูป้ระกอบการ 

2 ใน 4 ราย ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบรา้นคา้ปลีกเฟอรนิ์เจอรข์นาดใหญ่ท่ีจ�าหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง และ

จ�าหนา่ยสนิคา้ไปยงัผูใ้ชเ้ฟอรนิ์เจอรโ์ดยตรง (End-user) ในขณะท่ีอีกรายหนึง่เนน้การผลติสนิคา้เฟอรนิ์เจอรแ์บบครบวงจร 

ท่ีครอบคลมุเกือบทกุประเภทเฟอรนิ์เจอร ์โดยมีการจ�าหนา่ยสนิคา้ผา่นโชวรู์ม และลกูคา้โครงการอสงัหารมิทรพัยต์า่ง ๆ  ส �าหรบั

ผูป้ระกอบการอีกรายปัจจบุนัผลิตเฟอรนิ์เจอรเ์พ่ือรองรบัค�าสั่งซือ้จากผูค้า้ปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจึงกล่าวไดว้่า 

ผูป้ระกอบการทัง้ 4 ราย ไมไ่ดเ้ป็นคูแ่ขง่โดยตรงของบรษัิท เน่ืองจากมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายท่ีไมเ่หมือนกนั และหากพิจารณา

ถงึผูผ้ลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์ท่ีมีกลุม่ลกูคา้เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกบับรษัิท ปัจจบุนัมีเพียง 

4 ราย ท่ีมีสินคา้วางจ�าหน่ายใน Modern Trade แต่เน่ืองจากผูผ้ลิตทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอรนิ์เจอรข์นาดกลาง

ถึงเล็กท่ีมีความสามารถในการรบัค�าสั่งซือ้จ�ากดั และไม่มีผูป้ระกอบการรายใดท่ีมียอดขายใกลเ้คียงกบับรษัิท ส�าหรบัคู่

แข่งขนัจากตา่งประเทศ จะมีเพียงรายเดียวท่ีมีลกัษณะการด�าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับรษัิท รวมถึงมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย

ในตา่งประเทศเป็นกลุม่เดียวกนั คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แตด่ว้ยการสรา้งความสมัพนัธ์

อนัดีกบัผูซื้อ้ รวมถึงการใหค้วามส�าคญักบัคณุภาพของสินคา้ ควบคู่ไปกบัการผลิตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

ของลกูคา้ตามปรมิาณท่ีตอ้งการได ้จงึท�าใหล้กูคา้ตา่งประเทศสว่นใหญ่ยงัคงสั่งซือ้สนิคา้กบับรษัิทมายาวนานตอ่เน่ืองกวา่ 

10 ปี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนกัดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขนัในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขนัท่ีส �าคญัคือ กลุ่มโรงงานผูผ้ลิต 

ในประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความไดเ้ปรยีบเรือ่งเนน้การผลติตามค�าสั่งซือ้ ผลติและขายในปรมิาณมาก 

โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ต้นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สูง ขณะท่ีเวียดนาม 

จะเนน้การผลิตตามค�าสั่งซือ้เช่นเดียวกัน ตน้ทุนแรงงานต�่า แต่จุดอ่อนคือ ตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบน�าเขา้จากต่างประเทศ 

ซึ่งการจะสรา้งข้อไดเ้ปรียบของบริษัท บริษัทตระหนักดีถึงการสรา้งจุดยืนให้กับสินคา้ของบริษัท โดยการเกาะติด 

แนวโนม้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป รวมถงึการปรบัตวัไปสูรู่ปแบบการผลติสนิคา้ท่ีรองรบักบัความตอ้งการดงักลา่ว 

การหาแนวทางลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึหาชอ่งทางสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหก้บัสนิคา้ (Value Added) 

เพ่ือใหส้ามารถแขง่ขนักบัความไดเ้ปรยีบในดา้นตา่ง ๆ เม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่ได้

1.2 ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการรายใหมแ่ละการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บรษัิทจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรใ์หก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีสดัสว่นการจ�าหนา่ยในประเทศและสง่ออกตา่งประเทศ 

ในงวดบญัชีปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 50.47 และรอ้ยละ 49.53  ของรายไดจ้ากการขาย ตามล�าดบัและส�าหรบังวดบญัชี 

ปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 43.66 และรอ้ยละ 56.34 ของรายไดจ้ากการขาย 

จากขอ้มลูดงักล่าวจะเห็นไดว้่า บริษัทเริ่มมีสดัส่วนของรายไดจ้ากการจ�าหน่ายสินคา้ส่งออกต่างประเทศเพ่ิมขึน้อีกครัง้

ในรอบปี 2562 สาเหตสุ �าคญัเกิดจากบรษัิทมีค�าสั่งซือ้จากลกูคา้ใหก้ลุม่ใหม่เพ่ิมขึน้ ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคา้จากประเทศอินเดีย 

ตะวนัออกกลาง และจีน ซึง่กลุม่ลกูคา้ใหมท่ี่มีค�าสั่งซือ้เพ่ิมขึน้เหลา่นี ้ไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะ 

ท่ีมีรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยภายในประเทศลดลง ซึง่เกิดจากการปรบักลยทุธล์ดชอ่งทางการจ�าหนา่ยสนิคา้ในบางชอ่งทางลง 

เม่ือเทียบกบัความไมคุ่ม้คา่ของการสรา้งรายไดจ้ากการขาย เพ่ือลดตน้ทนุและประหยดัคา่ใชจ้า่ยใหน้อ้ยลงกวา่เดมิ 

ส �าหรบัผลกระทบจากการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีเกิดขึน้แลว้ตัง้แตต่น้ปี 2559 ซึง่ในกลุม่อาเซียนผลติภณัฑ ์

เฟอรนิ์เจอรจ์ากผูผ้ลติในประเทศมาเลเซีย และเวียดนามถือเป็นคูแ่ขง่ท่ีส �าคญัของไทย แตห่ากพิจารณาแลว้ในสว่นการแขง่ขนัใน
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ตลาดอาเซียนนัน้ปัจจบุนัยงัไมรุ่นแรงมากนกั เพราะแตล่ะประเทศจะเนน้สนิคา้ท่ีเป็นจดุเดน่ของตวัเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย

จะเดน่เรือ่งเฟอรนิ์เจอรท่ี์ใชง้านภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซียมีความเช่ียวชาญเรือ่งเฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลติในปรมิาณมาก 

มีราคาถกู ฟิลปิปินสจ์ะเดน่ในเรือ่งออกแบบดีไซนแ์ตมี่การผลตินอ้ย เวียดนามมีการผลติใกลเ้คียงกบัไทยมากท่ีสดุ แตก็่มีจดุ

ออ่นในเรือ่งวตัถดุบิท่ีตอ้งน�าเขา้เกือบทัง้หมด ดงันัน้จากท่ีกลา่วมา บรษัิทไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพ่ือรองรบัความเสีย่งท่ีอาจจะ

เกิดขึน้หากเกิดปัญหาการแขง่ขนัดา้นราคา โดยมีนโยบายการปรบัปรุงประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ การใชน้โยบายการ

บรหิารจดัการตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการผลติใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัการขยายฐานลกูคา้ไปยงัลกูคา้รายใหม่

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศใหเ้พ่ิมขึน้ การออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่ๆ เพ่ือน�าเสนอลกูคา้กลุม่ใหมท่ี่มีศกัยภาพ รวมถงึมีแผน 

ท่ีจะพฒันาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ โดยเนน้การแขง่ขนั

ดา้นคณุภาพสนิคา้และการก�าหนดราคาท่ีสามารถแขง่ขนัไดเ้ป็นส�าคญั นอกจากนี ้ดว้ยความไดเ้ปรยีบจากการบรหิารตน้ทนุท่ีมี

ประสทิธิภาพ ท�าใหบ้รษัิทสามารถก�าหนดราคาท่ีแขง่ขนัได ้และดว้ยคณุภาพสนิคา้ท่ีเป็นท่ียอมรบัจากลกูคา้ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศมายาวนานกวา่ จงึท�าใหบ้รษัิทมั่นใจวา่จะไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วคอ่นขา้งนอ้ย ทัง้นีห้ากพิจารณา

สดัสว่นดา้นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขาย เปรยีบเทียบระหวา่งปี 2561 และ ปี 2562 จะพบวา่ มีสดัสว่นอยูท่ี่รอ้ยละ 69.78 

และรอ้ยละ 70.54 ตามล�าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ บรษัิทยงัสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุขายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

ทัง้นีบ้รษัิทยงัคงนโยบายท่ีจะลดสดัสว่นตน้ทนุขายใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

1.3 ความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน  

บรษัิทมีการจ�าหนา่ยสนิคา้ไปยงัลกูคา้ตา่งประเทศ โดยก�าหนดเง่ือนไขการช�าระคา่สนิคา้เป็นสกลุดอลลา่รส์หรฐั ซึง่ในงวดบญัชี 

ปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บรษัิทมีสดัสว่นการจ�าหนา่ยสนิคา้ไปยงัตา่งประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 49.53 และรอ้ยละ 56.34 

ของรายไดจ้ากการขาย ตามล�าดบั นอกจากนี ้บรษัิทมีการน�าเขา้วตัถดุิบเพ่ือผลิตกระดาษปิดผิวจากตา่งประเทศและการ

สั่งซือ้เฟอรนิ์เจอรเ์พ่ือจ�าหน่ายภายในโชวรู์ม โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนการสั่งซือ้

วตัถดุบิดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 3.89 และรอ้ยละ 3.08 ของมลูคา่การสั่งซือ้วตัถดุบิรวม ดงันัน้ บรษัิทจงึอาจไดร้บัความเสี่ยง 

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ก�าไรสทุธิของบรษัิทได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดเ้ตรยีมเครือ่ง

มือทางการเงินส�าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักลา่ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีวงเงินซือ้ขายเงิน

ตราต่างประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 0.03 

ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นเงินบาทจ�านวนรวมประมาณ 1.38 ลา้นบาท  เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยนท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตไดใ้นระดบัหนึง่ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายในการใชว้งเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วง

หนา้ใหเ้พียงพอกบัระดบัมลูค่าท่ีคิดว่าเพียงพอในการปอ้งกนัความเสี่ยงโดยจะไม่มีการเปิดวงเงินซือ้ขายเพ่ือใชป้ระโยชน์

ในรูปแบบการเก็งก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด 

1.4 ความเสี่ยงจากการไมมี่สญัญารบัซือ้สนิคา้ในระยะยาว

ปัจจบุนับรษัิทผลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์ผา่นรูปแบบการจ�าหนา่ยหลกั 4 รูปแบบคือ 

แบบที ่1 การผลติและจ�าหนา่ยตามค�าสั่งซือ้ (Made to Order) โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บรษัิทจ�าหนา่ย

สนิคา้ในลกัษณะผลติตามค�าสั่งซือ้เทา่กบั 689.94 ลา้นบาท และ 705.90 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 50.78 และรอ้ยละ 

56.40 ของรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์ตามล�าดบั

แบบที ่2 การผลติและจ�าหนา่ยโดยใชต้ราสนิคา้ของบรษัิท โดยสว่นใหญ่จะจ�าหนา่ยใหก้บักลุม่รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โฮมโปร 

(Home Pro) เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ดโูฮม (Do Home) โกลบอลเอา้ส ์(Global House) วินเนอร ์

(Winner) และมิสเตอร ์ดี ไอ วาย (Mr.DIY) โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บรษัิทผลติและจ�าหนา่ยโดยใชต้รา 

สนิคา้ของบรษัิทตามท่ีกลา่วมาขา้งตน้เทา่กบั 428.58 ลา้นบาท และ 426.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.54 และรอ้ยละ 

34.04 ของรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์ตามล�าดบั
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แบบที ่3 การจ�าหน่ายผ่านโชวรู์ม โดยช่วงปลายปี 2562 บรษัิทไดมี้ปรบัเปลี่ยนกลยทุธเ์พ่ือไม่ใหเ้กิดตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย

คงท่ีจากโชวรู์ม ELEGA ในสาขาท่ีมีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพ่ือเป็นการบริหารตน้ทุน และ 

เพ่ิมประสทิธิใหก้บัชอ่งการจ�าหนา่ย โดยไดห้าแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงโชวรู์มในรูปแบบใหมใ่หเ้กิดขึน้โดยการพฒันา

โชวรู์มรวมท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ขึน้ภายใตช่ื้อ “ECF OUTLET” เพ่ือเป็นโชวรู์มจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์ทกุแบรนด ์ทกุรูปแบบ 

ภายใตก้ารผลติและจ�าหนา่ย รวมทัง้สนิคา้น�าเขา้ของบรษัิท โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บรษัิทยอดขาย

ท่ีจ�าหน่ายผ่านโชวรู์มเทา่กบั 61.78 ลา้นบาท และ 29.43 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 4.55 และรอ้ยละ 2.35 ของรายได้

จากการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์ตามล�าดบั

แบบที ่4 การจ�าหนา่ยผา่นรา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกียอ่ย (Dealer) ซึง่บรษัิทจดัจ�าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูคา้กลุม่นีภ้ายใตต้ราสนิคา้ 

Costa ในรอบปีท่ีผ่านมา บรษัิทมีช่วงเปลี่ยนผ่านเพ่ือปรบัปรุงระบบการขายและการตลาด ระบบการรบัช�าระเงินเพ่ือเพ่ิม

ประสทิธิภาพในการจ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางนีใ้หดี้ย่ิงขึน้  โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บรษัิทผลติและจ�าหนา่ย

โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษัิทตามท่ีกลา่วมาขา้งตน้เทา่กบั 178.35 ลา้นบาท และ 90.33 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.13 และ 

รอ้ยละ 7.22 ของรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์ตามล�าดบั

ซึ่งการจ�าหน่ายสินคา้ในรูปแบบการผลิตตามรายละเอียดขา้งตน้ ถือเป็นรูปแบบการจ�าหน่ายหลกัของบริษัท โดยบริษัท 

จะไดร้บัแผนการสั่งซือ้ลว่งหนา้จากลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทกุปี โดยลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศจะ

ไมมี่การท�าสญัญาซือ้สนิคา้ในระยะยาว ดงันัน้ บรษัิทจงึอาจไดร้บัความเสี่ยงจากความไมแ่นน่อนของปรมิาณค�าสั่งซือ้ของ

ลกูคา้เน่ืองจากไมมี่การท�าสญัญาซือ้สนิคา้ในระยะยาว กลา่วคือลกูคา้อาจลดปรมิาณค�าสั่งซือ้ หรอืไมส่ั่งซือ้สนิคา้ในอนาคต

ได ้ซึง่เหตกุารณด์งักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบรษัิทและผลก�าไรของกิจการ แตอ่ยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก

สนิคา้ของบรษัิทมีคณุภาพในการผลติ รวมถงึการก�าหนดราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่ ซึง่ทางบรษัิทจะไดเ้ปรยีบจาก

การรบัค�าสั่งซือ้ในปรมิาณท่ีมากเพ่ือใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด (Economies of scale) และการสง่มอบสนิคา้ท่ีตรงตาม

ก�าหนดเวลา จงึท�าใหล้กูคา้กลุม่ตา่งประเทศ และกลุม่รา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ของบรษัิททัง้หมด ยงัคงมียอด

สั่งซือ้สนิคา้กบับรษัิทอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต
2.1 ความเสี่ยงเก่ียวกบัวตัถดุบิ

• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุบิ 

ในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนการสั่งซือ้ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ คิดเป็นรอ้ยละ 36.55 และรอ้ยละ 

36.45 ของยอดสั่งซือ้วตัถดุิบรวม ซึง่ในปี 2562 มีสดัสว่นใกลเ้คียงกบัช่วงปี 2561 ท่ีผ่านมา เน่ืองจากไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ของราคาไมป้ารต์ิเคิลบอรด์อยา่งมีนยัส�าคญั  

บริษัทไม่มีการท�าสญัญาซือ้ขายกบัผูจ้ �าหน่ายวตัถดุิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้ บริษัทจึงอาจไดร้บัความเสี่ยงจาก 

การจดัหาวตัถดุบิหากผูจ้ดัจ�าหนา่ยไมส่ามารถจ�าหนา่ยวตัถดุบิใหก้บับรษัิทไดอ้ยา่งเพียงพอ หรอืงดการจ�าหนา่ยวตัถดุบิใหก้บับรษัิท 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทตระหนกัถงึประเดน็ความเสี่ยงดงักลา่ว และไดมี้การปอ้งกนัความเสี่ยงจากการจดัหาวตัถดุิบ โดยได ้

สั่งซือ้วตัถดุบิจากผูจ้ �าหนา่ยรายใหญ่ท่ีมีศกัยภาพดา้นการผลติรวม 7 ราย ควบคูไ่ปกบัการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูจ้ �าหนา่ย

วตัถดุบิมายาวนานตอ่เน่ือง ซึง่จ �านวนผูจ้ �าหนา่ยวตัถดุบิกวา่รอ้ยละ 80 ของจ�านวนผูจ้ �าหนา่ยวตัถดุบิหลกั มีการขายวตัถดุบิ

ใหก้บับรษัิทมาเป็นเวลานานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป
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• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ

วตัถดุิบหลกัในการผลิตเฟอรนิ์เจอรข์องบรษัิทไดแ้ก่ ไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ และไมย้างพารา โดยในช่วงปี 2562 ท่ีผ่านมา ราคา

วตัถดุบิหลกัทัง้สองประเภทดงักลา่ว ไมมี่การแกวง่ตวัท่ีสง่ผลกระทบตอ่โครงสรา้งตน้ทนุการผลติของบรษัิทแตอ่ยา่งใด อยา่งไร

ก็ตามประกอบกบับรษัิทใชน้โยบายการควบคมุตน้ทนุการผลติ และบรหิารจดัการของเสยีภายในโรงงานอยา่งตอ่เน่ือง จงึสง่ผล 

ใหส้ดัสว่นตน้ทนุการผลติและตน้ทนุขายลดลงจากปี 2559 และเริม่คงท่ีตัง้แตปี่ 2560 ถงึปี 2562ในสว่นของไมย้างพารานัน้ 

ปัจจบุนัในประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูไมย้างพาราทัง้ประเทศอยูท่ี่ปรมิาณ 22 ลา้นไร ่ในขณะท่ีมีปรมิาณการตดัโคน่ไมย้างพารา

จะอยูท่ี่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร ่ซึง่การปลกูไมย้างพาราของเกษตรกรผูป้ลกู มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกรดีน�า้ยางไปท�ายางแผน่ 

เพ่ือจ�าหนา่ย ซึง่ตน้ยางถือเป็นผลพลอยไดจ้ากการปลกูยาง เน่ืองจากเม่ือตน้ยางมีอายมุากขึน้ น�า้ยางจะลดลง จงึตดัโคน่ไมย้างมา

จ�าหนา่ย โดยเฉพาะในธรุกิจผลติเฟอรนิ์เจอรเ์พ่ือจ�าหนา่ย ดงันัน้ หากมีปรมิาณความตอ้งการไมย้างพารามากขึน้ ยอ่มสง่ผลกระทบ 

ตอ่ตน้ทนุไมย้างอนัจะน�ามาซึง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการท�าก�าไรของกิจการได ้อยา่งไรก็ตามราคาจะเหน็ไดว้า่ ตัง้แตช่ว่ง 

ปี 2557 ราคาไมย้างพาราเริม่มีเสถียรภาพมากขึน้

ทั้งนีโ้ดยภาพรวมแลว้ในส่วนของการบริหารจัดการตน้ทุนวัตถุดิบหลักทั้งสองประเภทดังกล่าว บริษัทจะมีการติดตาม 

ความเคลือ่นไหว การเปลีย่นแปลงขึน้ลงของราคาอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหท้นัตอ่สถานการณแ์ละสามารถปอ้งกนัความเสีย่งจากความ

ผนัผวนของราคาวตัถดุบิหลกัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนินงานของบรษัิท

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

บรษัิทด�าเนินธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรแ์ละกระดาษปิดผิว ซึง่แรงงานดา้นการผลติถือเป็นสว่นส�าคญั โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 1,132 คน แบง่เป็นพนกังานประจ�าจ�านวน 268 คน และลกูจา้งรายวนัจ�านวน  

864 คน ซึง่ประมาณรอ้ยละ 76.33 ของจ�านวนลกูจา้งรายวนัทัง้หมดอยูใ่นฝ่ายโรงงาน/ผลติ ซึง่การมีแรงงานเป็นจ�านวนมาก 

ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ โดยในระหวา่งปี คนงานมีการเปลี่ยนงาน

รวมทัง้บริษัทมีการขยายกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา จึงอาจเกิดการหมนุเวียนของแรงงานเพ่ิมขึน้/ลดลง จนอาจส่ง

ผลกระทบตอ่ความสามารถในการผลติไดใ้นบางชว่ง ซึง่บรษัิทตระหนกัถงึประเดน็ความเสี่ยงดงักลา่ว และก�าหนดแนวทาง

ปอ้งกนัความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ท่ีผา่นมาบรษัิทยงัไมเ่คยประสบกบัปัญหาดงักลา่ว นอกจากนี ้บรษัิทยงัมี

แผนท่ีจะปรบัปรุงสายการผลติ ดว้ยการน�าเขา้เครื่องจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยั เพ่ือใหก้ระบวนการผลติเป็นระบบอตัโนมตั ิ

(Automatic System) มากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะชว่ยลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นระดบัหนึง่

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผูบ้รหิารหลกั

บรษัิทเริม่ด �าเนินธรุกิจจากการก่อตัง้โดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ ์และขยายธรุกิจอยา่งตอ่เน่ืองผา่นการบรหิารอยา่งมืออาชีพของกลุม่

ผูบ้รหิารในครอบครวัสขุสวสัดิ ์ซึง่ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธรุกิจมายาวนานกวา่ 20 ปี ผูบ้รหิารหลกัของบรษัิทไดส้รา้งความ 

นา่เช่ือถือใหก้บักิจการ และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศมาอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ บรษัิทจงึอาจไดร้บั 

ความเสีย่งจากการพึง่พิงผูบ้รหิารหลกัของบรษัิทในดา้นการบรหิารงาน ซึง่หากมีการเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบ

ตอ่การด�าเนินงานของบรษัิทได ้ทัง้นี ้บรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่ว จงึไดมี้การจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหนง่ (Succession plan) 

และไดส้นบัสนนุใหพ้นกังานของบรษัิทมีบทบาทในการแสดงความคดิเหน็และปฏิบตังิานภายใตอ้ �านาจหนา้ท่ีท่ีก�าหนดอยา่งเตม็ท่ี 

รวมถงึผลกัดนัใหเ้กิดการท�างานเป็นทีมเพ่ือสรา้งศกัยภาพและประสทิธิภาพในการท�างานใหเ้พ่ิมขึน้ ภายใตก้ารพิจารณาผล

ตอบแทนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคูไ่ปกบัการใหค้วามส�าคญักบัการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัใหมี้ความรูค้วาม

เขา้ใจในการท�างานโดยเทา่เทียมและสม�่าเสมอ รวมทัง้ไดส้ง่เสรมิและมอบหมายใหพ้นกังานมีต�าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสงู

ขึน้เพ่ือรองรบัดา้นการบรหิารจดัการของบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทจงึมั่นใจวา่จะสามารถลดการพึง่พิงการบรหิารงานโดยผูบ้รหิาร

หลกัไดใ้นอนาคต

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 256296



4. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 
นบัตัง้แตช่ว่งปี 2559 บรษัิทไดข้ยายการด�าเนินธรุกิจไปสูธ่รุกิจดา้นพลงังานทดแทน จนกระทั่งปัจจบุนับรษัิทมีการลงทนุทัง้สว่น

ท่ีเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั ในฐานะบริษัท

ยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 เป็นผูเ้ขา้ลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ดงันัน้ การเขา้ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้อาจเกิดความเสี่ยง 

ในดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

- ความเสีย่งจากความส�าเรจ็ของโครงการ / ความเสีย่งจากการเปิดด�าเนินโครงการท่ีลา่ชา้กวา่แผนท่ีวางไว ้ซึง่ในสว่นของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร ์ผ่านการเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 20 ในบรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว 

(ประเทศไทย) จ�ากดั ปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการส�าหรบัเฟสท่ี 2 3 และ 4 จ�านวนรวม 170 เมกะวตัตแ์รก 

จากทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ซึง่อาจมีความเสี่ยงหากเกิดอปุสรรคในระหวา่งการก่อสรา้งโครงการ ท�าใหว้นัเปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชยต์อ้งลา่ชา้ออกไป หรอืท�าใหมี้ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เพ่ิมขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุ

นอ้ยกวา่ท่ีคาดการณไ์ว ้

 อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทไดส้่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและด�ารงต�าแหน่ง 

เป็นกรรมการบรษัิทใน บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่ตวัแทนกรรมการของบรษัิท ไดเ้ขา้รว่มประชมุและ

รบัฟังความคืบหนา้ รวมทัง้ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขเพ่ือใหก้ารด�าเนินการของโครงการลลุว่งตามแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งใกลชิ้ด 

ทัง้นีต้วัแทนกรรมการจะน�าเสนอรายละเอียดตา่ง ๆ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือรบัทราบความคืบหนา้การด�าเนินการ

ก่อสรา้งโครงการอยา่งตอ่เน่ืองในทกุคราวท่ีมีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และรับรูร้ายได้ ขนาดก�าลังการผลิต 50 MW 

เฟสท่ี 1 ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้

- ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากแหล่งเงินสนบัสนุนในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า เป็นวงเงิน 

ท่ีโครงการไดร้บัการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงิน ซึง่ถกูก�าหนดเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ดงันัน้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุทางการเงินของโครงการ ซึง่จะกระทบตอ่สว่นแบง่ก�าไรท่ีบรษัิทจะไดร้บัในทา้ยท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตามส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ูไดก้�าหนดใหมี้การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ตามสดัส่วนท่ีก�าหนด 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญาใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

(Credit Facility Agreement)

- ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิท่ีใชเ้ป็นเชือ้เพลงิชีวมวลส�าหรบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล เน่ืองจากบรษัิท 

เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการจ�าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชยส์ �าหรบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ของบรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ 

จ�ากัด จงัหวดันราธิวาส ซึ่งใชเ้ชือ้เพลิงชีวมวลเป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่คือ ไมส้บัจากไมย้างพาราและ 

ไมเ้บญจพรรณ ซึง่หากราคาไมส้บัสง่ถงึหนา้โรงไฟฟา้มีความผนัผวนอยา่งมีนยัส�าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติไฟฟา้

ปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ และในทา้ยท่ีสดุจะสง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุของบรษัิทได ้

อยา่งไรก็ตาม ในประเดน็ความเสีย่งดงักลา่ว บรษัิทไดส้ง่ตวัแทนกรรมการของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ

บรษัิทใน บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั ซึง่ตวัแทนกรรมการของบรษัิท ไดเ้ขา้รว่มประชมุและรบัฟังผลการด�าเนินงาน 

ของโครงการเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือรบัทราบถึงสดัส่วนตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับโครงการ 

ซึง่หากเกิดการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัในทีมคณะกรรมการบรหิารจะเรง่หาแนวทางแกไ้ข พรอ้มตดิตามผลการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

เพ่ือจะชว่ยลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ภาพรวมการด�าเนินงานของโครงการ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 97รายงานประจ�าปี 2562
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ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บรษัิทมีรายการสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนสทุธิเทา่กบั  0.78 ลา้นบาท โดยรายการดงักลา่วคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรพัยค์งเหลือตามบญัชีของกลุม่บรษัิทไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่หรอืไม ่ในกรณีท่ีมี

ขอ้บง่ชีจ้ะท�าการประมาณมลูคา่สนิทรพัยท่ี์คาดวา่จะไดร้บัคืน (มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุท่ีจ�าเป็นในการขายสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จาก

การใชข้องสนิทรพัยน์ัน้แลว้แตจ่ �านวนใดจะสงูกวา่) โดยท่ีการทบทวนจะพิจารณาจากสนิทรพัยแ์ตล่ะรายการหรอืพิจารณาจากหนว่ย

สนิทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แตก่รณี

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน กลุม่บรษัิทจะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าโดยการลดมลูค่า

ตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนและรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็หรอืลดสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสินทรพัย์

ในกรณีท่ีสนิทรพัยน์ัน้เคยถกูตีราคาเพ่ิม และจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่โดยถือเป็นรายไดอ่ื้นหรอืน�าไปเพ่ิมสว่น

เกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัยแ์ลว้แตก่รณีเม่ือมีขอ้บง่ชีว้า่การดอ้ยคา่ดงักลา่วไมมี่อยูอี่กตอ่ไปหรอืยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทางท่ีลดลง 

ทัง้นี ้การกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้สทุธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตดั

จ�าหน่ายประหนึ่งวา่ไมมี่การรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยน์ัน้ในปีก่อน ๆ นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทรบัรูก้ารกลบัรายการ 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท่ี์ตีราคาใหมใ่นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนและรบัรูส้ว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัยน์ัน้เพ่ิมขึน้ 

อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มบริษัทไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ตีราคาใหม่นัน้ไปยังก�าไรหรือขาดทุนในปีก่อน 

กลุม่บรษัิทตอ้งรบัรูก้ารกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่นัน้ไปยงัก�าไรหรอืขาดทนุเป็นจ�านวนไมเ่กินผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

ท่ีเคยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในปีก่อน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มลูคา่ยตุธิรรมเป็นราคาท่ีกลุม่บรษัิทจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืจะจา่ยเพ่ือโอนหนีส้นิในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกตริะหวา่ง 

ผูร้ว่มตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งเป็นตลาดท่ีรายการส�าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นินัน้ ๆ  เกิดขึน้ซึง่มีความถ่ีและปรมิาณ

อยา่งเพียงพอเพ่ือใหข้อ้มลูราคาอยา่งตอ่เน่ือง ผูร้ว่มตลาดไดแ้ก่ ผูซื้อ้และผูข้ายในตลาดหลกัหรอืตลาดท่ีใหป้ระโยชนส์งูสดุส�าหรบั

สินทรพัยห์รอืหนีส้ินนัน้ ๆ โดยผูร้ว่มตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจากกนั มีความรอบรูแ้ละความเขา้ใจอย่างสมเหตสุมผล สามารถ 

ท่ีจะเขา้ท�ารายการส�าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ ๆ และเตม็ใจท่ีจะเขา้ท�ารายการส�าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ ๆ

เพ่ือใหก้ารวดัมลูคา่ยตุธิรรมและเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินมีความสม�่าเสมอและสามารถเปรยีบเทียบได ้จงึมีการก�าหนด

ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน�ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่าเพ่ือวดัมลูค่ายตุิธรรม 

ทัง้นี ้ล �าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมใหล้ �าดบัความส�าคญัสงูสดุกบัราคาเสนอซือ้ขายท่ีไมต่อ้งปรบัปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส�าหรบั

สนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนั (“ขอ้มลูระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มลูระดบั 2”) และต�่าสดุคือขอ้มลู

ท่ีไมส่ามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มลูระดบั 3”)

ขอ้มลูระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขายท่ีไมต่อ้งปรบัปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส�าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนัและกิจการ

สามารถเขา้ถงึ ณ วนัท่ีวดัมลูคา่

ขอ้มลูระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้มส�าหรบั

สนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ ๆ

ขอ้มลูระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตไดซ้ึง่น�ามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ ๆ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562100



เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ในงบการเงินบนัทกึบญัชีโดยใชวิ้ธีสว่นไดเ้สีย  บรษัิทรว่มเป็นกิจการท่ีบรษัิทหรอืกลุม่บรษัิท 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัโดยมีอ�านาจเขา้ไปมีส่วนรว่มในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานแต่

ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การรว่มคา้เป็นการรว่มการงานในกิจการท่ีบรษัิทหรอืกลุม่บรษัิทมีการควบคมุรว่มกนักบั 

ผูร้ว่มคา้อ่ืนในกิจการนัน้ งบการเงินรวมของกลุม่บรษัิทไดร้วมสว่นแบง่ก�าไรหรอืขาดทนุของบรษัิทรว่มแลการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยี

นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส�าคญัหรอืมีการควบคมุรว่มกนัจนถงึวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส�าคญัหรอืมีการควบคมุ

รว่มกนัสิน้สดุลง เม่ือสว่นแบง่ผลขาดทนุของบรษัิทในบรษัิทรว่และการรว่มคา้มีจ�านวนเกินกวา่เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 

เงินลงทุนจะถูกบนัทึกลดยอดลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรบัรูส้่วนแบ่งผลขาดทุนเวน้แต่กรณีท่ีบริษัทหรือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนั 

ตามกฎหมายหรือโดยการอนมุานหรือยินยอมท่ีจะช�าระภาระผกูพนัของบริษัทรว่มและการรว่มคา้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีบรษัิทยอ่ย 4 บรษัิท ไดแ้ก่

1. บรษัิท วีวี - เดคอร ์จ�ากดั 

2. บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ �ากดั 

3. บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั

4. บรษัิท แพลนทเนทบอรด์ จ�ากดั 

นอกจากนี ้ยงัมีบรษัิทรว่ม 2 บรษัิท ท่ีทาง บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั เขา้เป็นผูร้ว่มทนุ ส �าหรบัรายการเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้ รวม 2 บรษัิท ไดแ้ก่

1. บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั

2. บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ในการพิจารณาลงทนุในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่ม รวมทัง้โครงการลงทนุแตล่ะโครงการ บรษัิทจะใหค้วามส�าคญักบัการพิจารณา

ลงทนุในธรุกิจท่ีเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชนต์อ่การด�าเนินธรุกิจของบรษัิทเป็นส�าคญั โดยค�านงึถงึผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสีย่ง 

และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

และท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอ�านาจอนมุตัท่ีิก�าหนดไว ้และตอ้งด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดและประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมถงึกฏหมายตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบรษัิทจะควบคมุผา่นการสง่กรรมการ และ/หรอื 

ผูบ้รหิารของบรษัิทเขา้ไปเป็นกรรมการ เพ่ือควบคมุทิศทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด�าเนินธรุกิจของบรษัิท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 101รายงานประจ�าปี 2562



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของงบการเงินบรษัิท

และเงินส�ารองตามกฎหมายตามท่ีไดก้�าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

โดยขึน้อยูก่บัผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบรษัิท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถงึปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงาน 

ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ซึง่การจา่ยเงินปันผลดงักลา่ว อยูใ่นอ�านาจของคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณา 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัการอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล จะตอ้งถกูน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา ยกเวน้หาก

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทมีอ�านาจอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชมุ 

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562102



โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะกรรมการบรษัิทจ�านวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์  ประธานกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.มนตร ี  โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. ดร.เอกรนิทร ์  วาสนาสง่  กรรมการอิสระ

5. นายชาลี  สขุสวสัดิ ์  รองประธานกรรมการ

6. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ ์  กรรมการ

7. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการ

8. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ ์  กรรมการ และเลขานกุารบรษัิท

โดยมีนางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์เป็นเลขานกุารบรษัิท และนางสาวพชนนั สงิหภ์ู ่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท กรรมการผูมี้อ �านาจ 

ลงลายมือช่ือแทนบริษัท : นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ นายชาลี สขุสวสัดิ์ นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ์ นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 

สองคนลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษัิท

ขอ้จ�ากดัอ�านาจของกรรมการ : ไมมี่

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเตมิไดใ้นหวัขอ้รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ดร.มนตร ี  โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์  กรรมการตรวจสอบ

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวพิมพร์ �าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ์ 

ส �าหรบัประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินนัน้ รศ.ดร.มนตรีฯ ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท 

จดทะเบียนอยูอี่ก 2 แหง่ รวมถงึท่ีเคยด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตท่ีผา่นมาอีกหลายแหง่เชน่กนั 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 103รายงานประจ�าปี 2562



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจ�านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการบรหิารความเสี่ยง

3. นายชาลี สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิารความเสี่ยง

4. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะกรรมการสรรหาจ�านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายชาลี สขุสวสัดิ ์  กรรมการสรรหา

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์  กรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ�านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายชาลี สขุสวสัดิ ์  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

คณะกรรมการบรษัิทไดก้�าหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ�าปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

จะประเมินผลการปฏิบตังิานของแตล่ะคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือสามารถ

น�าไปปรบัปรุงแกไ้ข โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล ตามแบบฟอรม์การประเมิน

ทัง้แบบคณะและรายบคุคล ท่ีทางหน่วยงานเลขานกุารบรษัิทไดจ้ดัท�าขึน้ โดยการประเมินจะครอบคลมุตัง้แตค่ณะกรรมการบรษัิท 

รวมถงึคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ซึง่มีหลกัเกณฑก์ารประเมินผล ทัง้แบบของคณะกรรมการรายคณะ และบคุคล ตามหวัขอ้หลกั 

ท่ีน�ามาใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ 

1. การประเมินโครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2. การประชมุของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทัง้นีก้ระบวนการในการประเมินทัง้แบบคณะ และรายบคุคล มีรายละเอียด ดงันี ้    

1. ด �าเนินการประเมินประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิททัง้แบบคณะ และรายบคุคลอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

2. เลขานกุารบรษัิทสรุปและเสนอผลการประเมินประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทตอ่คณะกรรมการสรรหา 

เพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด�าเนินงาน

3. คณะกรรมการสรรหา เสนอผลและแนวทางทางการพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562104



โดยมีขอ้มลูผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ ทัง้ในสว่นรายคณะ และรายบคุคล 

ส�าหรบัปี 2562 ท่ีผา่นมา มีคา่เฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนนเตม็รอ้ยละ 100 ดงันี ้

หนว่ย : รอ้ยละ

ประเภทคณะกรรมการ ผลการประเมินรายคณะ ผลการประเมินรายบุคคล

1. คณะกรรมการบรษัิท 99.14 100
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 100
3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 100.00 100
4. คณะกรรมการสรรหา 98.50 100
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 100.00 100

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารจ�านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย

1. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ ์  ประธานกรรมการบรหิาร

2. นายชาลี  สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิาร 

3. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิาร

4. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิาร

ผู้บริหาร
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีผูบ้รหิารจ�านวน 6 ทา่น ประกอบดว้ย

1. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการผูจ้ดัการ

2. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ

3. นายสทิธิโชค   ชินนรุตัน ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (ส �านกังานใหญ่)

4. นางสภุคั   สขุสวสัดิ ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (สาขา 1)

5. นางสาวพชนนั   สงิหภ์ู ่  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

6. นายพงศพ์นัธุ ์  สรุยิอมัพร  ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเตมิไดใ้นหวัขอ้รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิท

คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดเปา้หมายการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ และใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ

เป็นประจ�าทกุปี โดยก�าหนดเปา้หมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละแผนงานประจ�าปี เพ่ือพิจารณาก�าหนด

คา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสมใหก้บักรรมการผูจ้ดัการ
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 นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ โดยกรรมการบรษัิทท่ีไมมี่สว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูป้ระเมินผลการ

ปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในแตล่ะปี กรรมการบรษัิทท่ีไมมี่สว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ จะวดัผล 

การด�าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในรอบปีท่ีผา่นมา ในรูปของความกา้วหนา้ในการปฏิบตังิานท่ีสามารถบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์

ตามท่ีบรษัิทไดก้�าหนดไว ้

โดยคณะกรรมการบรษัิท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูว้างนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการตาม

ผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการท่ีจะไดร้บัขอ้มลูจากสรุปแบบประเมินผลของของกรรมการผูจ้ดัการท่ีจดัท�าโดยกรรมการอิสระทกุ

ทา่นใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ โดยจะวางกรอบนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการไวเ้ป็นอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนในกลุม่

อตุสาหกรรม และจะพิจารณาเปรยีบเทียบเป็นอตัราสว่นรอ้ยละของก�าไรสทุธิในสว่นของบรษัิทท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะปีประกอบกนั ส �าหรบันโยบาย

ขัน้ต �า่การปรบัขึน้ของแตล่ะปีจะพิจารณาอตัราท่ีรอ้ยละ 3 - 5 ตอ่ปี ส �าหรบันโยบายคา่ตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการในระยะยาวนัน้ ขณะนี ้

ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจดัหาแนวทางท่ีเหมาะสมตอ่ไป เม่ือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาเหน็ชอบถงึคา่ตอบแทนของ

กรรมการผูจ้ดัการท่ีจะเกิดขึน้ในแตล่ะปีแลว้ จะน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

ทัง้นีส้ �าหรบัการน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารนัน้ ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาโครงสรา้ง

และนโยบายการก�าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทของธรุกิจ ซึง่เม่ือไดข้อ้สรุปแลว้ จะน�าเสนอ 

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ และก�าหนดนโยบายเพ่ือผา่นการพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน 

ของกรรมการบรหิารตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

โดยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา ไดมี้การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีขอ้สรุป ดงันี ้

สรุปแบบประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ (MD) ส�าหรับรอบปี 2562

ล�าดับ หัวข้อ
คะแนนรวม
(ต่อหัวข้อ)

คะแนนเฉลี่ย (คะแนน) คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)

1. ความเป็นผูน้ �า 24 24.00 100.00

2. การก�าหนดกลยทุธ์ 24 23.75 98.96

3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์ 24 24.00 100.00

4. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 24 23.75 98.96

5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 24 24.00 100.00

6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 20 20.00 100.00

7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 24 23.75 98.96

8. การสืบทอดต�าแหนง่ 12 12.00 100.00

9. ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 16 16.00 100.00

10. คณุลกัษณะสว่นตวั 24 23.75 98.96

คะแนนรวม 216 215 99.54
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การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน 

เรื่อง คณะกรรมการบริหาร
กรรมการ 
ผู้จัดการ

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ

1. อนมุตักิารจดัหาทรพัยส์นิถาวร
ประเภทอสงัหารมิทรพัย์

ไมเ่กิน 60,000,000 บาท ไมเ่กิน 30,000,000 บาท - -

2. อนมุตักิารขายสนิทรพัยป์ระเภท
อสงัหารมิทรพัย์

ไมเ่กิน 40,000,000 บาท ไมเ่กิน 10,000,000 บาท - -

3. อนมุตักิารซือ้เพ่ือการซอ่มบ�ารุง ไมเ่กิน 30,000,000 บาท ไมเ่กิน 10,000,000 บาท ไมเ่กิน 2,000,000 บาท ไมเ่กิน 100,000 บาท

4. อนมุตักิารซือ้อปุกรณแ์ละ 
วสัดสุ �านกังาน 

เกิน 20,000,000 บาท ไมเ่กิน 10,000,000 บาท ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ไมเ่กิน 100,000 บาท

5. อนมุตักิารขายสนิทรพัย ์ยกเวน้
อสงัหารมิทรพัย์

ไมเ่กิน 20,000,000 บาท ไมเ่กิน 5,000,000 บาท - -

6. อนมุตัวิงเงินกูท้ัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

ไมเ่กิน 100,000,000 บาท - - -

หมายเหต ุ: กรณีเกินอ�านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรหิาร จะตอ้งน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษัทเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ (สาขา 1)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

(ส�านักงานใหญ่)

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
โรงงาน สาขา 1

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
โรงงานส�านักงานใหญ่

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
บัญชีและการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
ขายและการตลาด

ผู้จัดการโรงงาน 
ไม้บอร์ด

ผู้จัดการโรงงาน 
ไม้ยาง

ผู้จัดการโรงงาน 
กระดาษ

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย 
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่าย
ขายและตลาด

ในประเทศ

ผู้จัดการฝ่าย 
ขายและตลาด 
ต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่าย 
ขายและตลาด
ฝ่ายกระดาษ

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ส่วนงานจัดส่ง/ส่งออกส่วนงานคลังสินค้า/สโตร์
ส่วนงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษัทเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ (สาขา 1)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

(ส�านักงานใหญ่)

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
โรงงาน สาขา 1

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
โรงงานส�านักงานใหญ่

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
บัญชีและการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
ขายและการตลาด

ผู้จัดการโรงงาน 
ไม้บอร์ด

ผู้จัดการโรงงาน 
ไม้ยาง

ผู้จัดการโรงงาน 
กระดาษ

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย 
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่าย
ขายและตลาด

ในประเทศ

ผู้จัดการฝ่าย 
ขายและตลาด 
ต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่าย 
ขายและตลาด
ฝ่ายกระดาษ

ผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ส่วนงานจัดส่ง/ส่งออกส่วนงานคลังสินค้า/สโตร์
ส่วนงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. เลขานุการบริษัท
นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์ด �ารงต�าแหนง่เป็นเลขานกุารบรษัิท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 เพ่ิมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และเป็นผูมี้ความรูโ้ดยจบการศกึษา 

ดา้นบญัชี - การเงิน เพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ีตามขอบเขตและความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ใหค้ �าแนะน�าเบือ้งตน้แก่กรรมการเพ่ือรบัทราบถงึขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของบรษัิท และตดิตามใหมี้การปฏิบตัิ

ตามอยา่งถกูตอ้งและสม�่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส�าคญัแก่กรรมการ

2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบรษัิท และฝ่ายจดัการ ดแูลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัการประชมุผูถื้อหุน้ และประชมุกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอ้พงึปฏิบตัติา่ง ๆ 

4. บนัทกึรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้ติดตามใหมี้การปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุ 

ผูถื้อหุน้ และท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท

5. ดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบและขอ้ก�าหนดของ ส�านกังาน กลต. และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

6. เป็นบคุคลผูป้ระสานงาน (Contact person) กบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส �านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ส �านกังาน กลต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

7. จดัท�าและเก็บรกัษาเอกสาร ไดแ้ก่

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสือเชิญประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

• หนงัสือเชิญประชมุ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้

• รายงานการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท ของกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร

• รายงานการมีสว่นไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

• รายงานประจ�าปี

• แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1)

8. การด�าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเลขานกุารบรษัิทพน้จากต�าแหนง่ หรอืไมอ่าจปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทคนใหมภ่ายใน 

90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบรษัิทคนเดมิพน้จากต�าแหนง่ หรอืไมอ่าจปฏิบตัหินา้ท่ี และใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ�านาจมอบหมาย 

ใหก้รรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัหินา้ท่ีแทนในชว่งเวลาดงักลา่ว

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย

ในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนมุตัิก �าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 

2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนรายเดือน :

• ประธานกรรมการ  34,000 บาทตอ่เดือน 

• กรรมการ   24,000 บาทตอ่เดือน 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทตอ่เดือน 

• กรรมการตรวจสอบ  24,000 บาทตอ่เดือน 

โดยยงัคงอตัราคา่ตอบแทนรายเดือนเทา่กบัปี 2561

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562110



2) ค่าเบีย้ประชุมส�าหรบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จ�านวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครัง้ 

(โดยยงัคงอตัราเดมิเทา่กบัปี 2561) ประกอบดว้ยคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษัิท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการสรรหา

5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

3) คา่ตอบแทนพิเศษหรอืโบนสั : พิจารณาจากผลการด�าเนินงาน

4) คา่ตอบแทนประเภทสทิธิประโยชนอ่ื์น ๆ  ไดแ้ก่ ประกนัสขุภาพ คา่สมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรกีฬา หรอื สโมสรเพ่ือการพกัผอ่น 

หรอืสนัทนาการ (Member club): -ไมมี่-

ทัง้นี ้ท่ีประชมุไดก้�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไมเ่กิน 9,000,000 บาท ซึง่เป็นอตัราวงเงินคา่ตอบแทนท่ีเทา่กบัปี 2561 เชน่กนั 

โดยรายละเอียดของอตัราคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และการก�าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ เทา่กบัปี 2561 ทกุประการ

ประการหมายเหต ุ: เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีดี รวมถงึเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บรษัิทไดก้�าหนดนโยบายใน

การควบคมุการตอบแทนกรรมการและ ผูบ้รหิาร นอกเหนือจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ โบนสั ท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้ และ

ตามอ�านาจอนมุตัิท่ีมี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 1,000,000 บาท ตอ่คนตอ่ปี จะตอ้งน�าเสนอเป็นวาระการ

ประชมุตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิโดยระบรุายละเอียดและความสมเหตสุมผลของการจา่ยสวสัดกิาร

เพ่ิมเตมิดงักลา่ว 

ส �าหรบัโครงสรา้งคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ซึง่สว่นใหญ่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ นัน้ ปัจจบุนั 

มีโครงสรา้งการจา่ยคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย

1. คา่ตอบแทนรายเดือน

2. คา่เบีย้ประชมุ

3. คา่ตอบแทนพิเศษหรอืโบนสั

จ�านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ ในรอบปี 2560 – 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย์ 15 15 14 14 11 11

2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ์ 15 15 14 14 11 11

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ 15 13 14 13 11 10

4. ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาสง่ 9 9 14 12 11 11

5. นายสพุรรณ  เศษธะพานิช - - - - 7 6

6. นายชาลี  สขุสวสัดิ์ 15 12 14 13 11 11

7. นายวลัลภ  สขุสวสัดิ์ 15 15 14 14 11 10

8. นางวราภรณ ์ สขุสวสัดิ์ 15 15 14 14 - -

9. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 15 14 14 14 11 10

10. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ์ 15 13 14 13 11 10

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 111รายงานประจ�าปี 2562



หมายเหต ุ:

- ดร.เอกรนิทร ์วาสนาสง่ ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ ตามมตขิองท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 

2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

- นางวราภรณ ์สขุสวสัดิ ์ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท ตามมติของท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2561 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 และไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษัิท เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2562

- นายสพุรรณ เศษธะพานิช ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ ตามมติของท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ�าปี 2562 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562และไดล้าออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เม่ือวันท่ี 

13 กนัยายน 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย์ 5 5 4 4 4 4

2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ์ 5 5 4 4 4 4

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ 5 4 4 3 4 4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ์ 3 3 2 2 2 2

2. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ 3 2 2 2 2 2

3. นายชาลี  สขุสวสัดิ์ 3 3 2 2 2 2

4. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 3 3 2 2 2 2

คณะกรรมการสรรหา

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้งที่ 
เข้าร่วมประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ 1 1 3 3 2 2

2. นายชาลี  สขุสวสัดิ์ 1 1 3 3 2 2

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 1 1 3 3 2 2

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

จ�านวนครั้ง 
การประชุม

จ�านวนครั้ง 
ที่เข้าประชุม

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ์ 1 1 3 3 2 2

2. นายชาลี  สขุสวสัดิ์ 1 1 3 3 2 2

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 1 1 3 3 2 2

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562112
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2560 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ์ 21,000 14,000 14,000

2. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ 14,000 14,000 14,000

3. นายชาลี  สขุสวสัดิ์ 21,000 14,000 14,000

4. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 21,000 14,000 14,000

รวม 77,000 56,000 56,000

คณะกรรมการสรรหา
รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2560 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ 14,000 21,000 14,000 

2. นายชาลี  สขุสวสัดิ์ 14,000 21,000 14,000

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 7,000 21,000 14,000

รวม 35,000 63,000 42,000

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2560 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ์ 7,000 21,000 14,000

2. นายชาลี  สขุสวสัดิ์ 7,000 21,000 14,000

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ์ 7,000 21,000 14,000

รวม 21,000 63,000 42,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน จ�านวนเงิน

เงินเดือน 7 10,008,720 8 10,742,053 8 11,934,720

โบนสั - 736,060 - 348,000 - 0

เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 7 335,184 - 371,334 - 263,270

รวม 7 11,079,934 8 11,461,387 8 12,197,990

ในกรณีท่ีจะมีการพิจารณาอนุมตัิเก่ียวกับการใหส้วสัดิการเพ่ิมเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหารบริษัท ในส่วนท่ี 

นอกเหนือจาก เงินเดือน คา่เบีย้ประชมุ สวสัดกิาร คา่บ�าเหน็จ โบนสั และอ่ืน ๆ จากเดมิท่ีเคยมีการก�าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ

บรษัิท และ/หรอืผูบ้รหิารบรษัิทไวอ้ยูก่่อนแลว้ หากในภายหลงัจะมีการใหส้วสัดกิารพิเศษเพ่ิมเตมิใด ๆ  ท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 1,000,000 บาท 

ตอ่คนตอ่ปี จะตอ้งน�าเขา้เป็นวาระการประชมุ โดยระบรุายละเอียดและความสมเหตสุมผลของการจา่ยสวสัดกิารพิเศษเพ่ิมเตมิดงักลา่ว 

ตวัอยา่งเชน่ หากเป็นกรณีของการใหส้วสัดกิารพิเศษเพ่ิมเตมิในรูปของรถประจ�าต�าแหนง่ คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ของบรษัิท ไดแ้ก่ 

ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนกังานขบัรถประจ�าต�าแหน่ง หากมีมลูค่ารวมแลว้มากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน�าเสนอ 

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิเป็นตน้ ทัง้นี ้เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหต ุ

สมผลและใหค้วามคดิเหน็ รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท�ารายการดงักลา่วตอ่ไป

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562114



• ค่าตอบแทนอืน่

- ไมมี่ -

4. บุคลากร
• จ�านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในรอบปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ปีท่ีผา่นมา บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีจ�านวนพนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทพนักงาน
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560
จ�านวน (คน)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561

จ�านวน (คน)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

จ�านวน (คน)

พนักงานประจ�า 289 305 268

1. ฝ่ายบรหิาร 10 14 15

2. ฝ่ายการตลาด 100 71 68

3. ฝ่ายโรงงาน/ผลติ 71 66 64

4. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 20 21 26

5. ฝ่ายจดัซือ้ 13 12 9

6. ฝ่ายบคุคล/ธรุการ 26 34 42

7. สว่นงานสโตร/์คลงัสนิคา้ 17 20 27

8. สว่นงานจดัสง่และสง่ออก 5 17 13

9. สว่นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4

พนักงานรายวัน 960 972 864

รวม 1,213 1,261 1,132

หมายเหต ุ: พนกังานรายวนั ประมาณรอ้ยละ 76.33 เป็นพนกังานในฝ่ายโรงงาน/ผลติ และมีปรมิาณแรงงานตา่งดา้วคดิเป็นประมาณ

รอ้ยละ 79.51 ของพนกังานรายวนั 

• ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : บาท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

คา่ตอบแทนของพนกังานประจ�าในรูปเงินเดือน

โบนสั และเงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ
70,921,236.00 85,739,641.00 88,555,614.00

คา่ตอบแทนของลกูจา้งในรูปคา่จา้ง 141,954,236.00 178,548,966.00 173,473,636.00

คา่อบรมสมัมนา 113,467.00 902,811.10 438,363.35

รวม 212,988,939.00 265,191,418.10 262,467,613.00

หมายเหต ุ: ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 มีมตใิหจ้ดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ ซึง่บรษัิท

ด�าเนินการจดัตัง้แลว้เสรจ็ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555
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บรษัิทมีนโยบายการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจา้งทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยระยะสัน้จะพิจารณาจากอตัรา

การเตบิโตของผลการด�าเนินงานในแตล่ะปีเป็นส�าคญั ตอ่มาจะพิจารณาการปรบัเพ่ิมขึน้ของอตัราคา่ตอบแทนใหค้รอบคลมุเงินเฟอ้

ในแตล่ะปี และจะพิจารณาการปรบัเพ่ิมขึน้เป็นรายบคุคลตามระดบัความมีอตุสาหะ ตัง้ใจ ทุม่เท และความสามารถในการปฏิบตัิ

งานเป็นล�าดบัตอ่มา

ส�าหรบัการคา่ตอบแทนในระยะยาว บรษัิทจะพิจารณาจากการสรา้งโอกาสความกา้วหนา้ในวิชาชีพโดยบรษัิทใชแ้บบประเมินภายใน

องคก์รท่ีก�าหนดขึน้มาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัผลการด�าเนินงานของแตล่ะแผนกมาเป็นตวัชีว้ดัการปฏิบตังิานของพนกังาน 

(individual’s Performance) เพ่ือใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงก�าหนดผลตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานตาม 

ผลการปฏิบตังิาน โดยพิจารณามมุมอง 4 มิต ิคือ มิตทิางการเงิน มิตดิา้นการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการภายในใหมี้ประสทิธิภาพ

มากขึน้ และมิตดิา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ทัง้นี ้ในการใหผ้ลตอบแทนของพนกังาน คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาถงึผลส�าเรจ็

ขององคก์รความสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ รวมถงึการพิจารณาเทียบเคียงบรษัิทอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั และในทกุ ๆ 

ปี บรษัิทจะจดัใหมี้การมอบของท่ีระลกึใหแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในองคก์รอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ�าทกุปี ส �าหรบัพนกังานท่ีมีอายุ

การปฏิบตังิานถงึระยะเวลาท่ีก�าหนดไวเ้ริม่ตัง้แต ่10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 20 ปีขึน้ไป เพ่ือสรา้งขวญัและก�าลงัใจใหก้บัพนกังานท่ีทุม่เท

ปฏิบตัหินา้ท่ี และมีความภกัดีใหก้บัองคก์รมาอยา่งตอ่เน่ือง

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไมมี่ -

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสทิธิภาพในการท�างาน โดยก�าหนดแผนการพฒันาบคุลากร

อยา่งชดัเจนและสม�่าเสมอ เพ่ือเป็นแผนงานประจ�าปีส �าหรบัการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการท�างาน ทัง้การอบรมภายในบรษัิทและ 

สง่เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรของหนว่ยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท�างาน นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดจ้ดัใหมี้สวสัดกิารให้

กบับคุลากร เพ่ือสรา้งขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน โดยมีการทบทวนเพ่ือปรบัปรุงสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ใหเ้หมาะสมอยา่งตอ่เน่ือง

ทัง้นี ้บรษัิทมีเปา้หมายการพฒันาท่ีเป็นพืน้ฐานส�าคญัคือ 

• การใหพ้นกังานเป็นผูมี้สว่นรว่มในการก�าหนดแนวทางการท�างานในฝ่ายงานของตนเองน�าเสนอความคดิเหน็มมุมองในการท�างาน 

เพ่ือพฒันาการท�างานจากรูปแบบเดมิ ๆ ใหมี้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ิมมากขึน้

• สรา้งบรรยากาศในการท�างานใหท้กุคนมีส่วนรว่มในความส�าเร็จขององคก์ร และจะพิจารณาการใหผ้ลตอบแทนแก่บุคลากร 

ทัง้จากผลส�าเรจ็ขององคก์รโดยรวม และความมุง่มั่น ทุม่เทในการท�างานโดยเฉพาะท่ีตวับคุคล 

• สง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งความรูจ้ากการปฏิบตังิาน การจดัท�าคูมื่อการปฏิบตังิานท่ีมีการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการท�างานจรงิ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

• สง่เสรมิใหมี้การเดนิทางเพ่ือเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือใหท้นัตอ่สถานการณด์า้นการผลติ ดา้นการ

พฒันาสนิคา้ การตลาด รวมถงึเรยีนรูต้อ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้นีเ้พ่ือจะไดน้�ามาปรบัใชใ้น

กระบวนการท�างานของบรษัิทใหมี้ความทนัสมยัและสามารถปรบัตวัไดท้นัตอ่ทกุๆ สถานการณ ์ในภาวะอตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร์

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

• สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาเพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิม (Value Added) ใหเ้กิดขึน้ในผลติภณัฑท่ี์ทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ย เพ่ือสรา้ง

การเตบิโตท่ียั่งยืน และสรา้งการรบัรูแ้ละความเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

• สง่เสรมิการพฒันาและกระตุน้เพ่ือใหบ้คุลากรภายในองคก์รมีทศันคตติอ่การท�างาน ท่ีจะตอ้งสรา้งการพฒันาและความเจรญิกา้วหนา้

ในการท�างานใหเ้กิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อาทิ ในกระบวนการผลติจะตอ้งดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง การตลาดจะตอ้งสรา้งรายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ใหเ้ตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ฝ่ายงานท่ีควบคมุคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทจะตอ้งมีการบรหิารจดัการใหส้ดัสว่นตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองในขณะท่ีจะตอ้งบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562116



การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ท่ี 1/2555 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 

26 ตลุาคม 2555 มีนโยบายรเิริม่ มีสว่นรว่มในการใหค้วามเหน็ในรายละเอียดของนโยบายและไดด้ �าเนินการออกมตอินมุตันิโยบายก�ากบั

ดแูลกิจการอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรครัง้แรก รวมถงึการแกไ้ขเพ่ิมเตมิในภายหลงัจากวนัท่ีประชมุดงักลา่ว โดยไดก้�าหนดแนวทางปฏิบตัิ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือใหมี้ความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของบรษัิท 

ในทกุระดบัชัน้ทัง้ในสว่นของพนกังานระดบัปฏิบตังิาน ผูบ้รหิาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นเครือ่งมือในการเพ่ิมศกัยภาพและ

ความสามารถในการแขง่ขนั เพ่ือเสรมิสรา้งการเตบิโตท่ียั่งยืนอนัจะน�ามาซึง่ประโยชนใ์นระยะยาวใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และสาธารณชนทั่วไป 

โดยนบัจากวนัท่ีไดมี้การอนมุตันิโยบายและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการในครัง้แรกแลว้ก็ไดมี้การปรบัปรุงเพ่ิมเตมิในรายละเอียดท่ีส�าคญั

เพ่ือใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏิบตัท่ีิดี ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 

ไดพิ้จารณาอนมุตันิโยบายก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบัใหมแ่ทนฉบบัเดมิท่ียกเลกิ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีส �าหรบั

บรษัิทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตปี่ 2560 เป็นตน้ไป 

จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นีน้โยบายก�ากบัดแูลกิจการฉบบันีไ้ดก้ �าหนดหลกัปฏิบตัแิก่คณะกรรมการบรษัิท ซึง่เป็นผูน้ �าหรอืผูร้บัผิด

ชอบสงูสดุขององคก์รใชใ้นการก�ากบัดแูลใหกิ้จการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว นา่เช่ือถือส�าหรบัผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุทา่น 

เพ่ือประโยชนใ์นการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน ตรงตามความมุง่หวงัของทัง้ภาคธรุกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม 

ทัง้นีน้โยบายการก�ากบัดแูลกิจการจะไดร้บัการพิจารณาทบทวนแกไ้ขตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการหรอืแนวทางปฏิบตัท่ีิจะ

มีการเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพ่ิมเตมิในอนาคต

โดย “การก�ากบัดแูลกิจการ” หมายถึง ความสมัพนัธใ์นเชิงการก�ากบัดแูล รวมทัง้กลไกมาตรการท่ีใชก้ �ากบัการตดัสินใจของคน 

ในองคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ซึง่รวมถงึ

(1) การก�าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั ซึง่ครอบคลมุถงึเปา้หมายและแนวคดิหลกัขององคก์ร และเปา้หมายในระยะสัน้ แนวคดิหลกั

ขององคก์รในรูปแบบของวิสยัทศัน ์หลกัการ และรูปแบบธรุกิจท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการ

(2) การก�าหนดกลยทุธ ์นโยบาย และพิจารณาอนมุตัแิผนงานและงบประมาณ

(3) การตดิตาม ประเมิน และดแูลการรายงานผลการด�าเนินงาน 

“การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี” ตามหลกัปฏิบตัฉิบบันี ้หมายถงึ การก�ากบัดแูลกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน นอกเหนือ

จากการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูล้งทนุ ซึง่คณะกรรมการมีเปา้หมายในการก�ากบัดแูลกิจการใหน้�าไปสูเ่ปา้หมายท่ีส�าคญั ดงันี ้

1. สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค�านงึถงึผลกระทบในระยะยาว

2. ประกอบธรุกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สยี

3. เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

4. สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 
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หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code : CG Code) ไดว้างหลกัปฏิบตัขิองคณะกรรมการบรษัิท รวม 8 ขอ้หลกั ดงันี ้
หลักปฏบิตัทิี ่1  ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ �าท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน
หลักปฏบิตัทิี ่2  ก�าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน
หลักปฏบิตัทิี ่3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล
หลักปฏบิตัทิี ่4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร
หลักปฏบิตัทิี ่5 สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ
หลักปฏบิตัทิี ่6 ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
หลักปฏบิตัทิี ่7 รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู

หลักปฏบิตัทิี ่8 สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิท ไดพิ้จารณาและทบทวนการน�าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบรษัิทแลว้ 

เป็นประจ�าอยา่งตอ่เน่ือง 

การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

วิสัยทัศน์

“มุง่มั่นท่ีจะเป็นผูน้ �าดา้นธรุกิจเฟอรนิ์เจอรใ์นภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสรา้งโอกาสในการเตบิโตของธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง”

พันธกิจ

Sustainability = การพฒันาใหอ้งคก์รเติบโตดว้ยความยั่งยืน ไดแ้ก่ การจดัหาแนวทางเพ่ือลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการเป็นผูผ้ลติ

เฟอรนิ์เจอรข์องบรษัิท / การขยายสูธุ่รกิจดา้นพลงังานทดแทน ซึง่เป็นแนวโนม้ท่ีส �าคญัและเป็นสว่นหนึ่งของการสรา้งความมั่นคง

ดา้นพลงังาน เป็นการสรา้งรายไดแ้ละผลก�าไรอยา่งตอ่เน่ืองใหก้บัภาพรวมของธรุกิจ เป็นตน้ 

Diversification = การกระจายความเสี่ยงในธรุกิจ เชน่ การมีทัง้รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยสนิคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ การมีกลุม่ลกูคา้

ท่ีหลากหลาย ตัง้แตก่ารสง่ออก รา้นคา้ปลีกสมยัใหม ่โชวรู์มจ�าหน่ายสินคา้ในระดบักลางถึงบน รา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลีกเฟอรนิ์เจอร ์

ทั่วประเทศ และยงัรวมถงึการขยายธรุกิจไปยงัธรุกิจประเภทอ่ืน ๆ อาทิ ธรุกิจดา้นพลงังาน เพ่ือกระจายความเสี่ยงและไมพ่ึง่พิงธรุกิจ

เฟอรนิ์เจอรเ์พียงอยา่งเดียว

Adaptation = การพรอ้มสรา้งกลยทุธแ์ห่งการเปลี่ยนแปลงและปรบัตวัในธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ

ใหเ้ป็นไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืน ตัง้แตเ่ริ่มตน้จากธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตชิน้สว่นเฟอรนิ์เจอร ์มาถึงผูผ้ลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา 

เฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคลิบอรด์ และผูผ้ลติกระดาษปิดผิวเพ่ือลดตน้ทนุในการผลติเฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้

ค่านิยมองค์กร

ท�างานดว้ยใจท่ีมุง่มั่นในเปา้หมาย (Be Passionate and Determined)

ลดกระบวนการท�างานแตไ่ดป้ระสทิธิภาพท่ีมากขึน้ (Do More with Less)

แสวงหาการเตบิโตและเรยีนรูอ้ยา่งไมห่ยดุน่ิง (Pursue Growth and Learning)

สื่อสารดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง เท่ียงธรรมและซ่ือสตัยต์อ่ผูอ่ื้น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with Communication)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562118



วัตถุประสงค์

“การน�าพาองคก์รใหมี้การพฒันาและเตบิโตอยา่งยั่งยืน”

เป้าหมายระยะยาว

บรษัิทก�าหนดเปา้หมายระยะยาว โดยจะรกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขาย และก�าไรจากการด�าเนินงานในกลุม่ธรุกิจเฟอรนิ์เจอร์

ใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง และมุง่สูก่ารเป็นองคก์รพฒันาตอ่ยอดการลงทนุเพ่ือลดตน้ทนุในธรุกิจการผลติเฟอรนิ์เจอรแ์บบครบวงจร รวมถงึ

การตัง้เปา้หมายผลตอบแทนจากธรุกิจดา้นพลงังานทดแทนคดิเป็นสดัสว่นไมต่ �า่กวา่รอ้ยละ 30 ของก�าไรสทุธิรวมของบรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถงึการกระจายความเสีย่งในการด�าเนินธรุกิจสูธ่รุกิจประเภทอ่ืน ๆ  ท่ีมีศกัยภาพและโอกาสในการ

เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง

ส�าหรบัเปา้หมายระยะยาวมากกว่า 3 ปีขึน้ไป บรษัิทตัง้เปา้หมายการเป็นผูน้ �าในธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตและจดัจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอร์

เพ่ือการสง่ออก และการเป็นผูน้ �าในธรุกิจการจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรใ์หก้บัรา้นคา้สง่รา้นคา้ปลีกทั่วประเทศ และภมิูภาคอาเซียน

หลกัปฏิบัตท่ีิ 1: ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าท่ีสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติที่ 1.1
คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้ �าท่ีตอ้งก�ากบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 

ซึ่งครอบคลมุถึงการก�าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย กลยทุธ ์นโยบายการด�าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส�าคญัเพ่ือให้

บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย การตดิตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด�าเนินงาน 

แนวปฏิบัติที่ 1.1 
คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการก�ากบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบรหิารจดัการท่ีดี รวมถงึการประพฤติ

ตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ �าในการก�ากบัดแูลกิจการ

โดยในแตล่ะปีจะมีการพิจารณาและรว่มกนัก�าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเพ่ือการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทให้

เหมาะสมกบัชว่งเวลาในแตล่ะปี นอกจากนีย้งัไดก้ �าหนดกลยทุธ ์นโยบายการด�าเนินงาน และการจดัสรรทรพัยากรบคุคล ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร

และทีมงานท่ีดแูลรบัผิดชอบในแตล่ะสว่นงานใหส้ามารถปฏิบตังิานไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้และสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีก�าหนดไว ้ทัง้นี ้

จะมีฝ่ายบรหิารระดบัสงูเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรง มีการก�ากบัดแูลและควบคมุการปฏิบตังิานของทีมงานระดบัปฏิบตักิารอยา่งใกลชิ้ด

เพ่ือใหส้ามารถทราบระดบัเปา้หมายท่ีบรรล ุและอปุสรรคในการท�างานท่ีเกิดขึน้ รวมถงึเพ่ือเป็นการตดิตามดแูลใหมี้การน�ากลยทุธข์อง

บรษัิทไปปฏิบตั ิทัง้นีเ้พ่ือใหท้นัตอ่การปรบัเปลีย่นกลยทุธเ์พ่ือรองรบัปัญหา และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ใหท้นัตอ่เหตกุารณ ์และเพ่ือใหส้ามารถ

บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงคท่ี์ก�าหนดไวใ้หเ้กิดขึน้ไดจ้รงิ 

นอกจากนีจ้ะมีการทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทท่ีมีการปรบัปรุง

และเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณข์องธรุกิจการคา้ การลงทนุท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะปี โดยบรษัิทไดค้ �านงึถงึจรยิธรรม ผลกระทบตอ่สงัคม

และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพิ้จารณาอนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ตามท่ีไดน้ �า

เสนอและผา่นการกลั่นกรองและอนมุตัจิากคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่กฎบตัรจะก�าหนดใหก้รรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยจะตอ้ง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 119รายงานประจ�าปี 2562



บรหิารใหก้ารด�าเนินงานของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนแนวทางท่ีไดก้�าหนดไว ้มีกระบวนการ

อนมุตักิารด�าเนินงานท่ีส�าคญัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด รวมถงึการก�าหนดอ�านาจอนมุตัดิ �าเนินการของคณะกรรมการบรษัิทท่ีมี

อ�านาจอนมุตัใินเรือ่งตา่ง ๆ ของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยตามท่ีก�าหนด 

ในแตล่ะครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบรษัิท จะมีการตดิตาม ประเมินผล และดแูลใหมี้การรายงานผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ

ไตรมาส หรอืในแตล่ะครัง้ของการประชมุท่ีมีวาระการประชมุเพ่ือตดิตามผลการปฏิบตังิานตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายไว ้

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้นโยบายส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพ่ือแสดงถงึหลกัการและแนวทางในการด�าเนินงานเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ซึง่ประกอบดว้ย นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการด�าเนินธรุกิจ และดแูลใหมี้การสือ่สารนโยบายดงักลา่วถงึ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้มีการตดิตามผลการปฏิบตั ิและทบทวนนโยบายและการปฏิบตัเิป็นประจ�า

บรษัิทมีโครงสรา้งคณะกรรมการ และการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท และกรรมการ

ชดุยอ่ย ซึง่มีบทบาทท่ีส�าคญัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย นโยบายการด�าเนินงานของบรษัิท รวมถงึการดแูลเพ่ือตดิตาม ประเมิน

ผล และรายงานผลการด�าเนินการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์ 

หลากหลายซึง่สามารถน�าประสบการณท่ี์มีมาพฒันาและก�าหนดแนวทาง นโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เพ่ือก�าหนดแนวทางการพฒันาท่ีจะ 

ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การด�าเนินธรุกิจของบรษัิทเป็นประจ�าทกุปี 

โดยในรอบปี 2562 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562 ไดมี้มตพิิจารณาทบทวนวิสยัทศัน ์

พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษัิท ตามรายละเอียดของนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการประจ�าปี 2562 ของ 

บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน)

ทัง้นีก้ารตดิตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด�าเนินงาน คณะกรรมการบรษัิทไดก้�าหนดใหมี้การรายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�ารายไตรมาส และประจ�าปี โดยการรายงานผลการด�าเนินงาน จะพิจารณาจากความคืบหนา้และกลยทุธก์ารด�าเนินงานท่ีถกูน�าไป

ปฏิบตั ิท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ก�าหนดไว ้โดยการรายงานผลการด�าเนินงานดงักลา่วทางกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการบรหิาร 

จะเป็นผูน้ �าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัท
ปัจจบุนั บรษัิทมีคณะกรรมการบรษัิทจ�านวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ

2. รศ.ดร.มนตร ี  โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. ดร.เอกรนิทร ์  วาสนาสง่  กรรมการอิสระ

5. นายชาลี   สขุสวสัดิ ์  รองประธานกรรมการ

6. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์  กรรมการ 

7. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการ

8. นางสาวทิพวรรณ   สขุสวสัดิ ์  กรรมการ

ในคณะกรรมการบรษัิท มีประธานกรรมการของบรษัิท คือ พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย ์เป็นกรรมการอิสระ และไมไ่ดเ้ป็นบคุคลเดียวกบั 

กรรมการผูจ้ดัการ ซึง่มีต �าแหนง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร 

ในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 4 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562120



ในคณะกรรมการบรษัิท มีกรรมการอิสระรวม 4 ทา่น โดยกรรมการอิสระ 1 ทา่น คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิเป็นผูมี้ความรู ้และความ

เช่ียวชาญในดา้นสาขาวิชาทรพัยากรป่าไม ้สาขาวิชาวนผลติภณัฑ ์และสาขาวิชาวนศาสตรช์มุชน ซึง่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจดา้นการผลติ

เฟอรนิ์เจอรไ์มข้องบรษัิท นอกจากนี ้ยงัมีกรรมการอิสระอีก 1 ทา่น คือ ดร.เอกรนิทร ์วาสนาสง่ เป็นผูมี้ความรู ้และความเช่ียวชาญ 

ดา้นวิศวกรรมไฟฟา้และพลงังาน ซึง่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจดา้นพลงังานทดแทน ท่ีทางบรษัิทอยูร่ะหวา่งการลงทนุเพ่ือขยายการด�าเนินธรุกิจ

ส�าหรบักรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท

ค�านิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่เป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)

• ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

• ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ�า หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วม

ถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท

• ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ �านาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอื 

ผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย

• ไมมี่ หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูมี้อ �านาจ

ควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของ

บรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

 ความสมัพนัธท์างธรุกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการคา้ท่ีกระท�า เป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ยื้ม ค�า้ประกนั 

การใหส้นิทรพัย ์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอ่ื์นท�านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช�าระ

ตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ �านวนใดจะต�า่กวา่ ทัง้นี ้

การค�านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค�านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด

ทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้

ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั

• ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท และ 

ไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ �านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน

• ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอื  ท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่

บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท และ

ไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ �านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ส�านกังาน 

• ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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• ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัใน

หา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ�า หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ

จ�านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย

• ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบรษัิท 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ด�าเนินการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีบทบาท

ในการก�าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการดแูลใหเ้รือ่งส �าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

2. มีบทบาทในการควบคมุการประชมุใหด้ �าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนสนบัสนนุและ

เปิดโอกาสใหก้รรมการแตล่ะทา่นแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

3. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษัิทปฏิบตัิหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ 

รวมถงึสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจรยิธรรม และการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. ก�ากบั ตดิตาม และดแูลใหม้ั่นใจวา่ การปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน ๆ  เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

และบรรลตุามวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร และตามกฎบตัรท่ีก�าหนดไว้

5. มีหนา้ท่ีก�ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบตังิานเชิงกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ รวมทัง้ใหค้ �าแนะน�าและสนบัสนนุการด�าเนินงาน 

ของฝ่ายจดัการ แตไ่มมี่สว่นรว่มในการบรหิารงานประจ�าของบรษัิท

6. เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท มีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สอง ฝ่ายเทา่กนั

7. สง่เสรมิใหเ้กิดการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเรือ่งและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเดน็ส�าคญัอยา่งรอบคอบ 

และทั่วถงึ สง่เสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

8. เสรมิสรา้งใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และระหวา่งคณะกรรมการและ

ฝ่ายจดัการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ และ

ระมดัระวงัผลประโยชนข์องบรษัิท

1. มีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสม�า่เสมอ ด�าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง 

ครบถว้น ไดม้าตรฐาน

2. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบรษัิท 

3. พิจารณาอนมุตัผิงัอ �านาจอนมุตัิ

4. ก�ากบั ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายจดัการด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ

สงูสดุใหแ้ก่กิจการ

5. พิจารณาอนมุตักิารลงทนุในการขยายธรุกิจ ตลอดจนการเขา้รว่มทนุกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน

6. รบัผิดชอบในการจดัท�ารายงานทางการเงิน ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ และ/หรอืสอบทานและเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

7. แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร

ทัง้นี ้ก�าหนดใหก้รรมการหรอืบคุคลอ่ืนใดซึง่มีหรอือาจมีความขดัแยง้ในสว่นไดเ้สยี หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับรษัิท 

ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562122



นอกจากนัน้ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

• การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส �าคญั

• การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืน หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท

• การท�า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส �าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืน

เขา้จดัการธรุกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก�าไรขาดทนุกนั

• การแกไ้ขเพ่ิมเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั

• การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษัิท

โครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน / กรรมการ

ตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ัดการ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการจะเป็นผูท่ี้มีความหลากหลายในความรู ้ความสามารถ อาทิ ความรู ้ความเช่ียวชาญดา้นบญัชี การเงิน การปกครอง 

การผลติ การตลาด ดา้นพลงังาน เป็นตน้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจบุนั บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ดร.มนตร ี  โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์  กรรมการตรวจสอบ

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวพิมพร์ �าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ์ 

ส �าหรบัประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินนัน้ รศ.ดร.มนตรีฯ ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท 

จดทะเบียนอยูอี่ก 2 แหง่ รวมถงึท่ีเคยด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตท่ีผา่นมาอีกหลายแหง่เชน่กนั 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ

2. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธรุกิจของบรษัิท

4. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคล

ดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้งัรวมถงึการ

เสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกดว้ย

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 123รายงานประจ�าปี 2562



(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบรษัิท

(ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิท

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษัิท

7. สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของกิจการตามโครงการ

แนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 

8. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 
ปัจจบุนั บรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารจ�านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย

1. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์  ประธานกรรมการบรหิาร

2. นายชาลี   สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิาร 

3. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิาร

4. นางสาวทิพวรรณ  สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอ�านาจสั่งการ วางแผน ก�าหนดนโยบาย และกลยทุธก์ารด�าเนินกิจการของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาวะ 

การแขง่ขนั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

2. ควบคมุ ดแูลการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรอืแผนธรุกิจ รวมถงึกลยทุธท์างธรุกิจท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิ

หรอืก�าหนดไวแ้ลว้

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบรษัิท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

แลว้แตก่รณี

4. ก�าหนดนโยบาย แผนธรุกิจ และกลยทุธก์ารด�าเนินธรุกิจของบรษัิท ภายใตข้อบเขตวตัถปุระสงค์

5. อนมุตักิารใชจ้า่ยเงินลงทนุท่ีไดก้�าหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจ�าปีท่ีไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ หรอืเป็นไปตาม

ท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดมี้มตอินมุตัใินหลกัการแลว้

6. มีอ�านาจด�าเนินการซือ้ ขาย จดัหา รบั เชา่ เชา่ซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้หรอืจดัการโดยประการอ่ืนซึง่ทรพัยส์นิใด ๆ  

รวมถงึการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มตอินมุตัแิลว้

7. มีอ�านาจในการอนมุตักิารซือ้ทรพัยส์นิ หรอืการช�าระราคาใด ๆ อนัสบืเน่ืองมาจากการด�าเนินงานของบรษัิท ตามสญัญา และ/หรอื 

ตกลงกบัคูค่า้ โดยมีรายละเอียดตามผงัอ�านาจอนมุตัท่ีิคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด

8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการไดม้อบอ�านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมีอ�านาจอนมุตักิารซือ้ การจดัจา้ง การเชา่ การเชา่ซือ้ ทรพัยส์นิใด 

ๆ ตลอดจนมีอ�านาจลงทนุ และด�าเนินการช�าระคา่ใชจ้า่ยใด ๆ  ท่ีจ �าเป็นตอ่การด�าเนินงานของบรษัิท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ�านาจ

อนมุตัท่ีิคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด

9. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการไดม้อบอ�านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมีอ�านาจอนมุตักิารกูยื้มเงิน เบกิเงินเกินบญัชีจากธนาคาร 

นิตบิคุคลหรอืสถาบนัการเงินอ่ืนใด เพ่ือประโยชนใ์นการด�าเนินธรุกิจของบรษัิท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ�านาจอนมุตัท่ีิคณะกรรมการ

บรษัิทก�าหนด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562124



10. มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวสัดกิารพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณแ์ละสถานะทางเศรษฐกิจ

11. ด�าเนินการเรือ่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการด�าเนินการขา้งตน้ หรอืตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในแตล่ะคราวไป

ทัง้นี ้การมอบหมายอ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารดงักลา่วขา้งตน้นัน้ จะไม่รวมถึงอ�านาจ และ/หรอื 

การมอบอ�านาจชว่งในการอนมุตัริายการใดท่ีตน หรอืผูร้บัมอบอ�านาจชว่ง หรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ) มีสว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับรษัิท ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักลา่ว

จะตอ้งเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัริายการดงักลา่ว ตามท่ีขอ้บงัคบั

ของบรษัิท หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้ �าในการบรหิารและจดัการบรษัิทภายใตข้อบเขตอ�านาจหนา้ท่ี ดงันี ้

1. บรหิารกิจการของบรษัิทตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก�าหนด ค�าสั่ง และมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และ/หรอื มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท

2. ด�าเนินการหรอืปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท อยา่งมีประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล

3. ด�าเนินการใหมี้การจดัท�าและสง่มอบนโยบายทางธรุกิจของบรษัิท รวมถงึแผนงานและงบประมาณ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพ่ือขออนมุตัิ 

และใหร้ายงานความคืบหนา้ตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัติอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ�าทกุครัง้ท่ีมีการจดัประชมุ 

คณะกรรมการบรษัิท

4. บงัคบับญัชา ตดิตอ่ สั่งการ ด�าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรม สญัญา เอกสารค�าสั่ง หนงัสอืแจง้หรอืหนงัสอืใด ๆ  ท่ีใชต้ดิตอ่

กบัหนว่ยงานหรอืบคุคลอ่ืน เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานของบรษัิทส�าเรจ็ลลุว่งอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

5. บงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้ง รวมถงึการบรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดัเงินเดือนหรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวินยั ตลอดจน 

ใหอ้อกจากต�าแหนง่ตามระเบียบ ขอ้ก�าหนด หรอืค�าสั่งท่ีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บรษัิทก�าหนด

6. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนปฏิบตังิานเฉพาะแทนได ้โดยการมอบอ�านาจชว่ง และ/หรอื การมอบ

หมายดงักลา่วใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแหง่การมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบอ�านาจ และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก�าหนด หรอื 

ค�าสั่งท่ีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บรษัิทก�าหนดไว้

7. เป็นผูน้ �าและปฏิบตัตินใหเ้ป็นแบบอยา่งตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจของบรษัิทฯ

ทัง้นี ้การใชอ้ �านาจของกรรมการผูจ้ดัการดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถกระท�าได ้หากกรรมการผูจ้ดัการมีสว่นไดเ้สยีหรอือาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับรษัิทในการใชอ้ �านาจดงักลา่ว

คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดเปา้หมายการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ และใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ

เป็นประจ�าทกุปี โดยก�าหนดเปา้หมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธแ์ละแผนงานประจ�าปี เพ่ือพิจารณาก�าหนด

คา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ โดยกรรมการบรษัิทท่ีไมมี่สว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูป้ระเมินผล

การปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในแตล่ะปี กรรมการบรษัิทท่ีไมมี่สว่นไดเ้สยีกบักรรมการ 

ผูจ้ดัการ จะวดัผลการด�าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในรอบปีท่ีผา่นมา ในรูปของความกา้วหนา้ในการปฏิบตังิานท่ีสามารถบรรลเุปา้หมาย 

และวตัถปุระสงคต์ามท่ีบรษัิทไดก้�าหนดไว้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 125รายงานประจ�าปี 2562



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ปัจจบุนั บรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจ�านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ กรรมการบรหิารความเสี่ยง

3. นายชาลี สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิารความเสี่ยง

4. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์  กรรมการบรหิารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ด�าเนินการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด การประเมินผลความเสีย่ง แนวทางการปอ้งกนัและตรวจสอบ 

ความเสี่ยงอยา่งมีระบบในธุรกิจอตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์เพ่ือลดโอกาสท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

โดยมุง่เนน้ใหเ้กิดวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ในองคก์ร

2. ใหค้ �าแนะน�าและใหก้ารสนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิท ในการก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งท่ีองคก์รยอมรบัได ้

(Risk Appetite) และชว่งความเบ่ียงเบนของระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance)

3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ความเสีย่งไดร้บัการตอบสนองอยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได้

4. ด �าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจดัใหมี้การประชมุกนัอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบรษัิททราบ

คณะกรรมการสรรหา 
ปัจจบุนั บรษัิทมีคณะกรรมการสรรหาจ�านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายชาลี  สขุสวสัดิ ์  กรรมการสรรหา

3. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์  กรรมการสรรหา

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการ โดยใหมี้การก�าหนดหลกั

เกณฑ ์หรอืวิธีการสรรหาและคดัเลือกอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละความโปรง่ใส เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

2. จดัท�าแผนพฒันาการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการและความรูท่ี้เก่ียวกบัธรุกิจของกิจการใหแ้ก่คณะกรรมการและ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท

3. จดัท�าแผนการพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู (Succession Plan) เพ่ือเตรยีมพรอ้มบคุคลท่ีมีศกัยภาพใหส้ามารถ

สบืทอดต�าแหนง่งานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเกษียณอาย ุลาออก หรอืไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได้

4. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562126



คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ปัจจบุนั บรษัิทมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ�านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย

1. รศ.ดร.มนตร ี  โสคตยิานรุกัษ ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายชาลี   สขุสวสัดิ ์  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายอารกัษ ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะเป็นผูเ้สนอนโยบายคา่ตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นีเ้พ่ือใหรู้ปแบบและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม โดยด�าเนินการ ดงันี ้

1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั

1.2 พิจารณาขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนของบรษัิทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับรษัิท เพ่ือเปรยีบเทียบถงึความเหมาะสม

1.3 ก�าหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดผลงานตามท่ีคาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีชว่ย

ใหง้านของบรษัิทประสบผลส�าเรจ็

1.4 ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจ�านวนเงินและสดัสว่นการจา่ยคา่ตอบแทนของแตล่ะรูปแบบใหมี้

ความเหมาะสม

1.5 พิจารณาใหก้ารจา่ยคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑท่ี์หนว่ยงานทางการก�าหนดหรอืขอ้แนะน�าท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการและน�าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

3. พิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนประจ�าปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

4. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย 

หลักปฏิบัติที่ 1.2
ในการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหน้�าไปสูผ่ลอยา่งนอ้ย คือ สามารถแขง่ขนัได ้และมีผลประกอบการ 

ท่ีดีโดยค�านงึถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธรุกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สยี 

เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

แนวปฏิบัติที่ 1.2 
1. บรษัิทค�านงึถงึความสามารถในการแขง่ขนัและการสรา้งผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว โดยวางรากฐานกลยทุธก์ารพฒันาท่ียั่งยืน

ผา่นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึการติดตามปัจจยัตา่ง ๆ โดยรอบดา้นท่ี 

ก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัไดท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลง โดยบรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งท่ีจะเป็นผูต้ดิตาม ตรวจสอบ และใหน้โยบายการบรหิารจดัการความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ เพ่ือใหฝ่้ายบรหิารจดัการสามารถน�า

นโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ลดผลกระทบความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากปัจจยัทางดา้นธรุกิจ

ท่ีมีการเปลีย่นแปลงได ้นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยงัมีนโยบายท่ีจะสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้กิดขึน้ โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงแนวทางเพ่ือลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการผลติเฟอรนิ์เจอร ์ซึง่จะเป็นแนวทางท่ีจะสามารถสรา้งความยั่งยืนของธรุกิจ รวมถงึความ

สามารถในการแขง่ขนั ซึง่จะชว่ยสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษัิทในระยะยาวดว้ย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 127รายงานประจ�าปี 2562



2. บรษัิทค�านงึถงึการประกอบธรุกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สยี โดยไดก้�าหนด

นโยบายจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืนออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งบริษัทเช่ือว่า 

การประกอบธุรกิจอย่างซ่ือตรง มีจริยธรรม เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

จะเป็นรากฐานท่ีส�าคญัส�าหรบัแนวทางการประกอบธรุกิจท่ีจะสรา้งความยั่งยืนใหเ้กิดขึน้

3. บรษัิทค�านงึถงึการด�าเนินธรุกิจท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ผา่นแนวทางปฏิบตัเิพ่ือความ

เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ก�าหนดใหใ้นกระบวนการผลติของบรษัิท จะตอ้งมีวิธีการบรหิารจดัการเศษวสัดท่ีุเหลอืจากกระบวนการผลติ 

และวิธีการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท ไดแ้ก่ เศษไม ้เศษขีเ้ลื่อย ฝุ่ น ละอองสี เศษส ี

เศษวสัด ุกาวท่ีใชใ้นกระบวนการผลติ เป็นตน้

4. บรษัิทค�านงึถงึความสามารถในการปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากในยคุขอ้มลูขา่วสารมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

และต่อเน่ือง ดงันัน้การติดตามความเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปัจจยัท่ีอาจจะ 

สง่ผลกระทบโดยออ้ม เหลา่นีล้ว้นเป็นขอ้มลูส�าคญัท่ีคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารจะตอ้งรูเ้ทา่ทนัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

เพ่ือจะสามารถก�าหนดนโยบายการท�างานใหพ้รอ้มรบัมือ และลดผลกระทบตอ่ความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้

หลักปฏิบัติที่ 1.3
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยส์จุรติตอ่องคก์ร 

และดแูลใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบัติที่ 1.3 
กรรมการของบรษัิททกุคนเขา้ใจถงึหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษัิท ท่ีจะตอ้งมีความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยส์จุรติตอ่องคก์ร 

ดแูลใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เชน่ พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล ขอ้บงัคบับรษัิท มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ รวมถงึกฎเกณฑข์องหนว่ยงานก�ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การจดัใหมี้

กระบวนการอนมุตักิารด�าเนินการท่ีส �าคญั ในธรุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ลงทนุ การท�าธรุกรรมท่ีมีผลกระทบตอ่กิจการอยา่งมีนยั

ส�าคญั รายการท่ีมีสว่นไดเ้สยี การเขา้ท�ารายการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท การเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืการ

จา่ยเงินปันผล ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

ทัง้นีก้รรมการบริษัททุกท่านพรอ้มท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรบัปรุงตวัเองใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา 

โดยค�านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคน นอกจากนี ้กรรมการบรษัิททกุคนยงัอทิุศเวลาเพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ี

ตามความรบัผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ โดยถือปฏิบตัเิป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเขา้ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตผุล

จ�าเป็น ในกรณีของกรรมการเขา้ใหม ่บรษัิทจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศและใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการด�าเนินธรุกิจ โครงสรา้งการด�าเนินธรุกิจ 

ขอ้มลูสดัสว่นรายได ้ผลการด�าเนินงานในอดีตท่ีผา่นมา โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท ฯลฯ ท่ีถือไดว้า่เป็นขอ้มลูส�าคญัและควรตอ้ง

ทราบของบรษัิท กรรมการเขา้ใหม ่ทัง้นีเ้พ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธรุกิจและการด�าเนินงานดา้นตา่ง ๆ ของบรษัิทและเตรยีมความ

พรอ้มส�าหรบัการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการ 

หลักปฏิบัติที่ 1.4
คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก�าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนตดิตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการปฏิบตัหินา้ท่ี

ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562128



แนวปฏิบัติที่ 1.4 
บรษัิทไดจ้ดัใหมี้กฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ รวมถงึนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ ท่ีระบหุนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการทกุทา่น และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบตัร

เป็นประจ�าทกุปี นอกจากนีย้งัไดแ้บง่แยกบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท และฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 

โดยกรรมการบรษัิทท�าหนา้ท่ีในการก�าหนดนโยบายบรษัิท และก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของฝ่ายจดัการ ขณะท่ีฝ่ายจดัการท�าหนา้ท่ี

บรหิารงานดา้นตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไมไ่ดเ้ป็นบคุคล

เดียวกนั เพ่ือการแบง่แยกบทบาทหนา้ท่ีดา้นการก�าหนดนโยบาย และสว่นปฏิบตังิานตามนโยบายอยา่งชดัเจน

อา้งอิงรายละเอียดของขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย

ทกุชดุ และกรรมการผูจ้ดัการตามท่ีปรากฏรายละเอียดในหวัขอ้ แนวปฏิบตัท่ีิ 1.1

หลักปฏิบัติที่ 2 : ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติที่ 2.1
คณะกรรมการควรก�าหนดหรอืดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละ

เปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม

แนวปฏิบัติที่ 2.1 
บรษัิทก�าหนดวตัถปุระสงคคื์อ “การน�าพาองคก์รใหมี้การพฒันาและเตบิโตอยา่งยั่งยืน” และก�าหนดเปา้หมายหลกัซึง่เป็นเปา้หมาย

ท่ีตัง้ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีวา่ “จะรกัษาอตัราการเจรญิเติบโตของยอดขาย และก�าไรจากการด�าเนินงานในกลุม่ธรุกิจเฟอรนิ์เจอร ์

ใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง และมุ่งสูก่ารเป็นองคก์รพฒันาต่อยอดการลงทนุเพ่ือลดตน้ทนุในธุรกิจการผลิตเฟอรนิ์เจอรแ์บบครบวงจร 

รวมถงึการตัง้เปา้หมายผลตอบแทนจากธรุกิจดา้นพลงังานทดแทนคดิเป็นสดัสว่นไมต่ �า่กวา่รอ้ยละ 30 ของก�าไรสทุธิรวมของบรษัิทและ

บรษัิทยอ่ยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถงึการกระจายความเสีย่งในการด�าเนินธรุกิจสูธ่รุกิจประเภทอ่ืน ๆ  ท่ีมีศกัยภาพและโอกาส 

ในการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง” ซึง่จะเหน็ไดว้า่ วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน เนน้การสรา้งคณุคา่ให้

แก่กิจการ ซึง่จะก่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มกนัทัง้ในสว่นของลกูคา้ท่ีจะไดมี้โอกาสใชผ้ลติภณัฑท่ี์มีการพฒันารูปแบบสนิคา้ มีแนวทางการ 

ลดตน้ทนุ เพ่ือใหส้ามารถจ�าหนา่ยสนิคา้ไดใ้นราคาท่ีสมเหตสุมผล ผูมี้สว่นไดเ้สยีมีโอกาสไดร้บัประโยชนจ์ากแนวทางการตอ่ยอดธรุกิจของ

บรษัิทสูต่น้น�า้ เพ่ือลดตน้ทนุการผลติสนิคา้ ไดแ้ก่ Supplier ผูจ้ดัจ�าหนา่ยวตัถดุบิ สถาบนัการเงินท่ีใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่บรษัิท 

รวมถงึธรุกิจดา้นพลงังานทดแทนท่ีจะใหป้ระโยชนแ์ละเป็นสว่นหนึง่ของการสรา้งความมั่นคงทางดา้นพลงังานใหเ้กิดขึน้ในสงัคม และ

ชมุชนท่ีบรษัิทมีโอกาสเขา้ไปลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

บรษัิทไดส้ง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัมีสว่นรว่มในการน�าเสนอและตดัสนิใจท่ีจะก�าหนดแนวทางการท�างานท่ีชว่ยสง่เสรมิใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

และเปา้หมายหลกัขององคก์ร เพ่ือก่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์รขึน้ท่ีทกุคนจะตอ้งตระหนกัถงึการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการท�างาน

หลักปฏิบัติที่ 2.2
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่า วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ�าปี 

ของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการโดยมีการน�านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

และปลอดภยั

แนวปฏิบัติที่ 2.2 
คณะกรรมการจะก�ากบัดแูลใหก้ารจดัท�ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ�าปีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

โดยค�านงึถงึปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถงึการคาดการณปั์จจยัท่ีอาจจะเกิดการเปลีย่นแปลง และความเสีย่งท่ีอาจจะเกิด

ขึน้ไดใ้นอนาคต โดยในทกุครัง้ท่ีมีการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท จะมีการสอบถามถงึความกา้วหนา้ในการปฏิบตังิานจากกรรมการ

ผูจ้ดัการและผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการทบทวนวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และกลยทุธ ์เพ่ือใหม้ั่นใจวา่กลยทุธ ์และแผนการท�างานท่ี

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 129รายงานประจ�าปี 2562



วางไวไ้ดค้ �านงึถงึผลกระทบในระยะเวลาท่ีอาจจะเกิดขึน้ และพอจะคาดการณไ์ด ้นอกจากนีย้งัรวมถงึการดแูลใหมี้การวิเคราะหส์ภาพ

แวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี่ยงตา่ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย ซึง่ผูมี้สว่นไดเ้สยีในท่ีนีค้รอบคลมุถงึ 

พนกังานบรษัิท ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ ชมุชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ากบัดแูล เป็นตน้ นอกจากนี ้

คณะกรรมการยงัตระหนกัถงึความเสีย่งของการตัง้เปา้หมายท่ีอาจน�าไปสูก่ารประพฤตท่ีิผิดกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม เป็นประเดน็หลกัท่ี

จะมีการทกัทว้งถงึความเสีย่งของเปา้หมายเม่ือมีการพิจารณาประกอบกบัปัจจยัแวดลอ้มตา่ง ๆ  ท่ีอาจจะเอือ้ใหเ้กิดความเสีย่งดงักลา่วดว้ย

โดยคณะกรรมการจะก�ากบัดแูลใหมี้การถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายผา่นกลยทุธแ์ละแผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร เพ่ือทกุหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งจะไดร้บัทราบขอ้มลูและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตังิานท่ีสอดรบัและเป็นไปตามความตอ้งการขององคก์รได้

ทัง้นีใ้นการสรา้งชอ่งทางการมีสว่นรว่มหรอืชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูมี้สว่นไดเ้สยีกบักิจการ บรษัิทไดจ้ดัท�าขอ้มลูเพ่ือประชาสมัพนัธ์

การตดิตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรอืชอ่งทาง Contact us ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.eastcoast.co.th ซึง่เป็นเวบ็ไซตห์ลกัของบรษัิท

เพ่ือใหกิ้จการสามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ได ้โดยท่ีผา่นมาหนว่ยงานนกัลงทนุ

สมัพนัธจ์ะไดร้บัการตดิตอ่ผา่นชอ่งทางโทรศพัทส์ายตรงเขา้มาท่ีหนว่ยงานเป็นชอ่งทางท่ีปัจจบุนัไดร้บัการตดิตอ่มากท่ีสดุ บางสว่นท�าให้

สามารถรบัทราบประเดน็และความคาดหวงัสว่นหนึง่จากผูมี้สว่นไดเ้สยี ซึง่ในบางประเดน็ท่ีไดร้บัทราบสามารถน�าเสนอตอ่ระดบัผูบ้รหิาร

เพ่ือน�าไปวิเคราะหแ์ละตอ่ยอดการสรา้งคณุคา่รว่มกบัผูมี้สว่นไดเ้สยีมาด�าเนินการใหเ้กิดผลได ้ทัง้นีบ้รษัิทมีนโยบายท่ีจะก�ากบัดแูล 

เพ่ือเปิดโอกาสชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูมี้สว่นไดเ้สยีกบักิจการใหม้ากขึน้ 

คณะกรรมการตระหนกัถึงการน�านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดความเหมาะสม และปลอดภยั เพ่ือสง่เสรมิใหส้ามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัของกิจการ โดยแบง่แยกตามประเภทธรุกิจทัง้ในสว่นของธรุกิจหลกั และธรุกิจท่ีอยูร่ะหวา่งการเขา้ลงทนุ 

โดยในสว่นของธรุกิจเฟอรนิ์เจอร ์ซึง่เป็นธรุกิจหลกัของบรษัิทนัน้ ไดห้าแนวทางการเพ่ิมประสทิธิภาพและลดตน้ทนุในการผลติอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยการน�าเทคโนโลยีเครื่องจกัรท่ีมีความทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบของเฟอรนิ์เจอร ์

ท่ีเปลีย่นแปลงไป และอยูใ่นความตอ้งการของตลาด ส�าหรบัในสว่นของธรุกิจพลงังานทดแทน ท่ีบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุในสว่นของโรงไฟฟา้

พลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล และโรงไฟฟา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยี Biomass Gasification ในสว่นของเครือ่งจกัร และเทคโนโลยี

ท่ีใชใ้นกระบวนการผลติไฟฟา้นัน้ บรษัิทไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีความทนัสมยั และสามารถสรา้ง 

ผลตอบแทนท่ีดีตอ่การลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้ไดใ้นระยะยาวสอดคลอ้งกบัอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ท่ีไดร้บัในแตล่ะโครงการ 

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติที่ 3.1
คณะกรรมการควรรบัผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการ 

ท่ีเป็นอิสระ อยา่งเหมาะสมและจ�าเป็นตอ่การน�าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัท่ีก�าหนดไว ้

แนวปฏิบัติที่ 3.1 
บรษัิทก�าหนดนโยบายองคป์ระกอบและโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ 

ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท เพศ อาย ุและตอ้งมีกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบรหิารอยา่งนอ้ย 

1 คนท่ีมีประสบการณใ์นธรุกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัท่ีบรษัิทด�าเนินกิจการอยู ่โดยคณะกรรมการชดุปัจจบุนัมีขนาดท่ีเหมาะสมและ

ประกอบดว้ยบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์เพียงพอ ท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ�านวน 

ไม่นอ้ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนีใ้นส่วนของคณะกรรมการยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็น 

เก่ียวกบัการท�างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระในจ�านวนท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. ไดก้�าหนดไว ้ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไมต่ �า่กวา่ 

1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด แตไ่มน่อ้ยกวา่ 3 คน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562130



ปัจจบุนับรษัิทมีจ�านวนกรรมการบรษัิททัง้หมด 8 ทา่น แบง่ออกเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 ทา่น และมีกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและ

หรอืผูถื้อหุน้รวม 4 ทา่น 

ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท มีจ�านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้กรรมการอิสระสามารถท�างานรว่มกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอิสระ 

ทัง้นีบ้รษัิทไดเ้ปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองคป์ระกอบและโครงสรา้งของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ 

ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ ์สดัสว่นการถือหุน้ จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่กรรมการ และการด�ารงต�าแหนง่กรรมการ

ในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ�าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท

หลักปฏิบัติที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจวา่ องคป์ระกอบและการด�าเนินงานของคณะกรรรมการ 

เอือ้ตอ่การใชด้ลุยพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

แนวปฏิบัติที่ 3.2
ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย ์ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบคุคลท่ีมีความเหมาะสมต่อต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการซึง่ดแูลรบัผิดชอบในสว่นการน�านโยบายไปปฏิบตัใิช ้ซึง่บรษัิทเช่ือมั่นวา่ 

องคป์ระกอบและการด�าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุยพินิจในการตดัสนิใจอยา่งเป็นอิสระ อา้งอิงรายละเอียดของขอบเขต

อ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ ตามท่ีปรากฏรายละเอียดในหวัขอ้ แนวปฏิบตัท่ีิ 1.1 ในฐานะท่ีประธานกรรมการ

มีบทบาทเป็นผูน้ �าของคณะกรรมการ

ส�าหรบัหลกัการท่ีควรปฏิบตัวิา่ ในคณะกรรมการสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารท่ีสามารถใหค้วามเหน็เก่ียวกบัการท�างาน

ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระนัน้ เน่ืองจากโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิทในปัจจบุนัท่ีมีจ�านวนทัง้หมด 8 ทา่น จะประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 4 ทา่น และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และกรรมการท่ีเขา้ขา่ยเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ 

ท่ีเป็นผูบ้รหิารจ�านวน 4 ทา่น อยา่งไรก็ตามทางบรษัิท อยูร่ะหวา่งการทาบทามและสรรหาผูท่ี้มีคณุสมบตัเิหมาะสมส�าหรบัการเขา้ด�ารง

ต�าแหนง่กรรมการอิสระเพ่ือเพ่ิมจ�านวนกรรมการอิสระในโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท ใหมี้จ�านวนท่ีมากกวา่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคาดวา่จะสามารถด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักลา่วได ้ภายในปี 2563 นี ้

คณะกรรมการก�าหนดนโยบายใหก้รรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหนง่ตอ่เน่ืองไดไ้มเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ให้

ด �ารงต�าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้แรกตามโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท แตอ่ยา่งไรก็ตามอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ตอ่ไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ แตจ่ะไมเ่ป็นการตอ่วาระโดยอตัโนมตัิ กลา่วคือ คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาจาก 

ผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประโยชนท่ี์มีตอ่บรษัิท ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์รวมถงึ

การปกปอ้งดแูลรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทเป็นส�าคญั

ในกรณีก่อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณาเรือ่งส �าคญั คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 

ขอ้มลูในประเดน็เฉพาะเรือ่ง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเหน็ชอบตอ่ไป อาทิ ในสว่นของนโยบายส�าคญัท่ี

จะก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งเฉพาะเรือ่ง จะผา่นการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เป็นตน้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 131รายงานประจ�าปี 2562



คณะกรรมการไดด้แูลใหมี้การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวนครัง้ของการประชมุ

และจ�านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มประชมุในปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

ไวใ้นรายงานประจ�าปี 

นอกจากนีใ้นการพิจารณาอนมุตั ิรบัรองหรอืใหค้วามเหน็ตอ่วาระการประชมุ คณะกรรมการไดก้�าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ�านวนองคป์ระชมุขัน้ต �า่ 

ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

หลักปฏิบัติที่ 3.3
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน เพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมี

คณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก�าหนดไว ้

แนวปฏิบัติที่ 3.3
ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูมี้หนา้ท่ีคดัเลอืกกรรมการบรษัิท ซึง่จะปฏิบตัติามหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการใหม ่

โดยก่อนการน�าเสนอรายช่ือตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็ โดยตามรายช่ือท่ีน�าเสนอจะ

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัคิรบถว้น ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนดไว ้รวมทัง้ตอ้ง

เป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ ทุม่เท และมีประสบการณด์า้นการบรหิารงานในธรุกิจหลกั รวมถงึธรุกิจอ่ืน ๆ ท่ีบรษัิทไดเ้ขา้ไปลงทนุเป็น

อยา่งดี นอกจากนีใ้นการสรรหากรรมการ จะตอ้งด�าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทดว้ย เชน่ท่ีผา่นมา 

บรษัิทไดมี้การเขา้ลงทนุในธรุกิจดา้นพลงังานเพ่ิมขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจงึไดพิ้จารณาคดัเลอืกกรรมการเขา้ใหม ่ท่ีมีคณุสมบตัิ

และประสบการณ ์และเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความเช่ียวชาญดา้นพลงังาน เขา้มา เพ่ือเสรมิศกัยภาพใหก้บัภาพรวมของคณะกรรมการบรษัิท 

บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการโดยการใชเ้ครื่องมือ ตารางการพิจารณาองคป์ระกอบความรู ้

ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึง่จะแบง่หวัขอ้หลกัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั 

ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัอตุสาหกรรม และประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธรุกิจของบรษัิท ทกัษะ และประสบการณ ์ความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ  

อาทิ ดา้นบญัชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถงึความสามารถดา้นพฤตกิรรม อาทิ การท�างานเป็นทีม การประสานงาน ความกลา้ไดก้ลา้เสยี 

ฯลฯ ซึง่หากพิจารณาจากตารางดงักลา่วแลว้ องคป์ระกอบของกรรมการแตล่ะทา่น เม่ือน�ามาพิจารณาตอ่ภาพรวมของคณะกรรมการ

แลว้มีความครอบคลมุในทกุ ๆ หวัขอ้ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาวา่ องคป์ระกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และ

ครอบคลมุความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถ และทกัษะ ครบถว้นเพียงพอ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์และประสทิธิภาพในการด�าเนิน

งานในสว่นของคณะกรรมการบรษัิทแลว้

โดยบรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูกรรมการ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ ์สดัสว่นการถือหุน้ จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่กรรมการ 

และการด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ�าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท

ทัง้นีก่้อนการพิจารณาคดัเลอืกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแตล่ะปีบรษัิทจะมีประกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบคุคล

ท่ีเห็นสมควรไดร้บัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิทสามารถเสนอรายช่ือได ้โดยน�าประกาศขึน้แสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

โดยในกระบวนการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือและความเหน็ตอ่คณะกรรมการ ก่อนท่ีจะน�าเสนอท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ โดยบรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการตดัสนิใจอยา่งเพียง

พอตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนด และนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยบรษัิทไดร้บัคะแนนการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ดว้ยคะแนนการประเมินเตม็ 100 คะแนน 100 คะแนน และ 98 คะแนน (สาเหตเุกิดจาก

กรรมการบรษัิทฯ บางทา่นตดิภารกิจกะทนัหนัในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ท�าใหจ้ �านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุไมค่รบตามเกณฑ)์ 

ตามล�าดบั จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

ทัง้นีอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามท่ีระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562132



3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ ในกรณีท่ีมีการ

เสนอช่ือกรรมการรายเดมิ จะมีการพิจารณาถงึการอทิุศตนเพ่ือประโยชนข์องบรษัิทตลอดชว่งเวลาท่ีผา่นมา ตลอดจนถงึผลการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของกรรมการรายดงักลา่วประกอบดว้ย ดงันัน้บรษัิทจงึเช่ือมั่นวา่การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและ

ชดัเจนเพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 3.4
ในการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนมุตั ิคณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม 

กบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน�าพาองคก์รใหด้ �าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

แนวปฏิบัติที่ 3.4
บรษัิทไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ส�าหรบัหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน คณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนจะน�าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ�านวนบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ท่ีเพ่ิมขึน้ตามโครงสรา้งการด�าเนินธรุกิจ ผลประโยชนท่ี์บรษัิท

ไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน�าขอ้มลูคา่ตอบแทนท่ีก�าหนดในเบือ้งตน้ไปเปรยีบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มลูสรุปผลส�ารวจ

ขอ้มลูกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบียนส�าหรบัคา่ตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธรุกิจ-ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

แยกตามขนาดรายไดข้องบรษัิท และแยกตามขนาดก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบรษัิท ซึง่จดัท�าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เป็นประจ�าทกุปี ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจวา่โครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ และจงูใจ

ใหค้ณะกรรมการน�าพาองคก์รบรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว ้

ทัง้นีอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตามท่ีระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะตอ้งประกอบ

ดว้ยกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็น

กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไมใ่ช่

ตวัเงินตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ก่อนท่ีจะน�าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ

บรษัิทไดเ้ปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบและจ�านวนของคา่ตอบแทน ทัง้ในสว่นท่ีไดร้บัจาก

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ไวใ้นรายงานประจ�าปี

ส �าหรบันโยบายและรูปแบบของคา่ตอบแทนท่ีใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคา่ตอบแทน

ของผูบ้รหิาร โดยมีนโยบายในการก�าหนดคา่ตอบแทนจากผลการด�าเนินงานของบรษัิท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ผลการปฏิบตังิาน

รายบคุคล โดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิานทัง้ท่ีเป็นตวัชีว้ดัทางดา้นการเงิน อตัราการเตบิโตของธรุกิจ รายได ้ก�าไรสทุธิจาก

การด�าเนินงาน ตวัชีว้ดัดา้นการพฒันากระบวนการท�างาน การบรหิารความเสีย่ง การพฒันาบคุลากร และตามขอบเขตความรบัผิดชอบ

ของต�าแหนง่งานตลอดจนความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท 

หลักปฏิบัติที่ 3.5
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัหินา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ  

แนวปฏิบัติที่ 3.5
คณะกรรมการตระหนกัถงึความส�าคญัของการสรา้งกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง โดยในกรณีของกรรมการ

ใหมท่ี่เขา้รบัต�าแหนง่ในบรษัิทเป็นครัง้แรกจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการ ผา่นการน�าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิท ไดแ้ก่ โครงสรา้งคณะ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 133รายงานประจ�าปี 2562



กรรมการในปัจจบุนั โครงสรา้งผูถื้อหุน้ โครงสรา้งองคก์ร ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ขอ้มลูผลการด�าเนินงานในชว่งท่ีผา่นมา เปา้หมาย 

และวตัถปุระสงคข์องการด�าเนินธรุกิจท่ีระบไุวใ้นแผนงานตอ่กรรมการบรษัิทท่ีเขา้ใหม ่เพ่ือใหท้ราบถงึรายละเอียดท่ีส�าคญัของบรษัิท 

รวมถงึการสง่คณะกรรมการเขา้อบรมในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย ตามท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนดใหก้รรมการของบรษัิทจดทะเบียนตอ้งผา่นการอบรม

ในการปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะกรรมการของบรษัิท บรษัิทไดก้�าหนดหลกัเกณฑใ์นการด�ารงต�าแหนง่ในบรษัิทอ่ืนของกรรมการโดยพิจารณา

ถงึประสทิธิภาพการท�างานของกรรมการท่ีด�ารงต�าแหนง่หลายบรษัิท เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ กรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีให้

กบับรษัิทไดอ้ยา่งเพียงพอ ทัง้นีก้ารเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนของกรรมการบรษัิทไมค่วรเกิน 5 บรษัิทจดทะเบียน 

อยา่งไรก็ตามบรษัิทจะพิจารณาจากประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ี การใหค้ �าแนะน�าท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด�าเนินธรุกิจตามหลกั

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทเป็นส�าคญั 

บรษัิทมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทอ่ืน ขอ้มลูจ�านวนครัง้ในการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ

บรษัิทท่ีไดจ้ดัใหมี้ขึน้ทัง้หมดในรอบปี ไวใ้นรายงานประจ�าปี โดยก�าหนดวา่ กรรมการแตล่ะคนควรเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 

ของจ�านวนการประชมุทัง้หมด ทัง้นีปั้จจบุนับรษัิทยงัไมพ่บกรณีท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

หรอืเป็นผูมี้สว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในกิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแยง้กบับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

หลักปฏิบัติที่ 3.6
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหมี้กรอบและกลไกในการก�ากบัดแูลนโยบายและการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบรษัิท

ไปลงทนุอยา่งมีนยัส�าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทัง้บรษัิทยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกู

ตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏิบัติที่ 3.6
คณะกรรมการไดก้�าหนดนโยบายก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเป็น 2 สว่นหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นโยบายการก�ากบัดแูลดา้นการบรหิาร

• การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม บรษัิทจะสง่บคุคลท่ีไดร้บัมตเิหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษัิทเขา้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มอยา่งนอ้ยตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยและ

บรษัิทรว่มนัน้ โดยก�าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารท่ีเสนอช่ือนีมี้คณุสมบตัิ บทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ เป็นไปตาม

กฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก�าหนดไว้

• กรรมการและผูบ้รหิารท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ตามมตเิหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษัิทใหด้ �ารงต�าแหนง่ในบรษัิทยอ่ยและ

บรษัิทรว่มนัน้ มีขอบเขตหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบหลกัตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ย

หรอืบรษัิทรว่มนัน้จะก�าหนด อยา่งไรก็ตามกรรมการและผูบ้รหิารท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จะตอ้งมีหนา้ท่ีดแูล รกัษาผลประโยชนใ์หก้บั

บรษัิท และดแูลใหเ้ป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทแม่

• กรรมการของบรษัิทตอ้งด�าเนินการใหบ้รษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรดักมุเพียงพอ เพ่ือปอ้งกนัการทจุรติ

ท่ีอาจเกิดขึน้กบับรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม รวมทัง้ควบคมุใหบ้รษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม มีระบบงานท่ีชดัเจนเพ่ือแสดงไดว้า่ มีระบบเพียงพอ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการท่ีส �าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและนา่เช่ือถือ รวมทัง้มีชอ่งทางใหก้รรมการ

และผูบ้รหิารของบรษัิทสามารถไดร้บัขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการติดตาม ดแูลผลการด�าเนินงาน และฐานะการเงิน การท�ารายการ

ระหวา่งบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มกบักรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และการท�ารายการท่ีมีนยัส�าคญัไดอ้ยา่งมี

ประสทิธิภาพ นอกจากนีต้อ้งจดัใหมี้การตรวจสอบระบบควบคมุภายในโดยอาจแตง่ตัง้ทีมผูต้รวจสอบระบบภายในบรษัิท หรอืวา่

จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอกก็ได ้และดแูลใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

ของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ดว้ย

• กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยท่ีประกอบธรุกิจหลกัตอ้งเปิดเผย และน�าสง่ขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งแจง้ทราบตอ่คณะกรรมการของบรษัิท เพ่ือใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์และการท�าธุรกรรมกบับรษัิทในลกัษณะท่ีอาจ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562134



ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และจะตอ้งหลกีเลี่ยงการท�ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย โดยคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เรือ่งดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิททราบภายในก�าหนด

เวลาท่ีบรษัิทก�าหนดเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสนิหรอือนมุตัใิด ๆ ซึง่การพิจารณานัน้จะค�านงึถงึประโยชนโ์ดยรวม

ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นส�าคญั ทัง้นีก้รรมการของบรษัิทยอ่ยตอ้งไมมี่สว่นรว่มอนมุตัใินเรือ่งท่ีตนเองมีสว่นไดเ้สยี หรอืความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้มดว้ย 

• การท�าธรุกรรมระหวา่งบรษัิทยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิารหรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์จะตอ้งน�าหลกัเกณฑ์

ของการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้มาพิจารณาดว้ย

• กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์จะกระท�าธรุกรรมกบับรษัิทยอ่ยไดต้อ่เม่ือธรุกรรมดงักลา่ว 

ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษัิท ซึง่ตอ้งไมร่วมถงึกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สยี หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

ตามแต่ขนาดรายการท่ีค�านวณได ้(แลว้แต่กรณี) โดยน�าหลกัเกณฑก์ารค�านวณรายการตามท่ีก�าหนดไวใ้นประกาศของ 

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตามประกาศหลกัเกณฑร์ายการท่ี 

เก่ียวโยงกนั และ/หรอืประกาศท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้มาบงัคบัใช ้เวน้แตเ่ป็นการท�าธรุกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการ

คา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ�านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืบคุคลท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แตก่รณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ 

ท่ีไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษัิท หรอืเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการของบรษัิทไดอ้นมุตัไิวแ้ลว้ 

• หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูร้บัมอบหมายของบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม รวมถงึคูส่มรส หรอืผูท่ี้อยูกิ่นดว้ย

กนัฉนัทส์ามี ภรรยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่วใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท และของบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม 

ทัง้ท่ีไดม้าจากการกระท�าตามหนา้ท่ีหรอืในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรอือาจมีผลกระทบเป็นนยัส�าคญัตอ่บรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม 

หรอืราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท เพ่ือประโยชนต์อ่ตนเอง และผูอ่ื้นไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม   

• คณะกรรมการบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มจะตอ้งดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการอ่ืนท่ีส �าคญั ไดแ้ก่ การเพ่ิมทนุ ลดทนุ 

การเลกิบรษัิทยอ่ย เป็นตน้ เพ่ือแจง้ทราบตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

2. นโยบายการควบคมุดา้นการเงินของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม

• บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มมีหนา้ท่ีน�าสง่ผลการด�าเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบบัสอบทาน และฉบบัตรวจสอบ โดยผูส้อบ

บญัชีรายไตรมาส และรายปี ตามล�าดบั ตลอดจนขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการจดัท�างบการเงินดงักลา่วของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

ใหก้บับรษัิท พรอ้มยินยอมใหบ้รษัิทใชข้อ้มลูดงักลา่วเพ่ือประกอบการจดัท�างบการเงินรวม หรอืรบัรูต้ามวิธีสว่นไดเ้สยีแลว้แตก่รณี

• บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหนา้ท่ีจัดท�างบประมาณการใชจ้่าย การลงทุน และผลการด�าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบ

ระหวา่งตวัเลขท่ีคาดการณไ์วข้องงบประมาณการใชจ้า่ย การลงทนุ และผลการด�าเนินงาน กบัตวัเลขท่ีเกิดขึน้จรงิตอ่ท่ีประชมุ 

คณะกรรมการบรษัิท บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเพ่ือรบัทราบ รวมถงึติดตามผลการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

เพ่ือรายงานตอ่บรษัิท

• บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มมีหนา้ท่ีรายงานประเดน็ปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส�าคญัตอ่บรษัิท เม่ือตรวจพบ หรอืไดร้บัการรอ้งขอ

จากบรษัิทใหด้ �าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

3. นโยบายการจดัท�าสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือรูปแบบของสญัญาอ่ืนท่ีมีสาระส�าคญัใกลเ้คียง

กัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมี้การจัดท�าสญัญาดงักล่าว ในกรณีท่ีมีการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส�าคญั 

โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตร่อ้ยละ 20 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50 เพ่ือระบขุอ้ตกลงใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ�านาจ 

ในการบรหิารจดัการและการมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส �าคญั การตดิตามผลการด�าเนินงาน เพ่ือสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูใน

การจดัท�างบการเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและทนัตามก�าหนดเวลา

หลักปฏิบัติที่ 3.7
คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยและกรรมการรายบคุคล 

โดยผลประเมินควรถกูน�าไปใชส้ �าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไปดว้ย 

แนวปฏิบัติที่ 3.7

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 135รายงานประจ�าปี 2562



คณะกรรมการบรษัิทไดก้�าหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ�าปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

จะประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือสามารถน�าไป

ปรบัปรุงแกไ้ข โดยการประเมินผลการปฏิบตังิานจะเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดยจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและ 

ผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ�าปี โดยหวัขอ้หลกัท่ีน�ามาใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินโครงสรา้งและคณุสมบตัิ

ของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถงึการประเมินดา้นอ่ืน ๆ 

อาทิ ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร เป็นตน้

หลักปฏิบัติที่ 3.8
คณะกรรมการควรก�ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาท หนา้ท่ี ลกัษณะ 

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะ

และความรูส้ �าหรบัการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการอยา่งสม�่าเสมอ 

แนวปฏิบัติที่ 3.8
คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง โดยในแตล่ะปีจะสนบัสนนุกรรมการอยา่งนอ้ย 1 ทา่น 

ใหเ้ขา้อบรมหลกัสตูรหรอืเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง และเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ�าปี

บรษัิทสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการ ท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) และในกรณีท่ีเป็นกรรมการเขา้ใหม ่บรษัิทจะสนบัสนนุใหผ้า่นการอบรมและไดร้บัประกาศนียบตัรโดยเรว็

ท่ีสดุนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 

เม่ือมีกรรมการเขา้ใหม ่บรษัิทจะมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืเลขานกุารบรษัิทเป็นผูด้ �าเนินการปฐมนิเทศผา่นการใหข้อ้มลู

เก่ียวกบัภาพรวมของธรุกิจ โครงสรา้งผูถื้อหุน้ โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย โครงสรา้งองคก์ร ฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงาน วิสยัทศัน ์นโยบาย และเปา้หมายการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทในปัจจบุนัเพ่ือเป็นขอ้มลูส�าหรบักรรมการเขา้ใหม ่

หลักปฏิบัติที่ 3.9
คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่การด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีจ�าเป็น และ 

มีเลขานกุารบรษัิทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จ�าเป็นและเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ 3.9
คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การวางแผนตารางการจดัประชมุประจ�าปีเป็นการลว่งหนา้ รวมถงึการแจง้เพ่ือทราบส�าหรบัวาระการประชมุ

คณะกรรมการเป็นการลว่งหนา้เชน่กนั ทัง้นีเ้พ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาเขา้รว่มประชมุได ้รวมถงึการเตรยีมขอ้มลูเพ่ือประกอบ

การพิจารณาหรอืซกัถามในแตล่ะวาระการประชมุไดเ้ป็นการลว่งหนา้ 

โดยในรอบปี 2561 บรษัิทไดก้�าหนดตารางการจดัประชมุคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562 เป็นการลว่งหนา้ ซึ่งตารางท่ีก�าหนดไวนี้ ้

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยก�าหนดเฉพาะการจดัประชมุเพ่ือรบัรองงบการเงินตามรอบระยะเวลาบญัชี ดงันี ้

ครั้งที่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562
2. วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562
3. วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562
4. วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562136



โดยจ�านวนครัง้ของการจดัประชมุจะตอ้งไมต่ �า่กวา่ปีละ 4 ครัง้ ซึง่ปีท่ีผา่นมาจ�านวนครัง้ของการจดัประชมุตอ่ปีเทา่กบั 11 ครัง้ ส �าหรบัปี 

2562 เน่ืองจากเป็นไปตามภาระหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัเปา้หมายและนโยบายการเตบิโตของธรุกิจ 

โดยในการจดัประชมุแตล่ะครัง้ ประธานกรรมการบรษัิทจะเปิดโอกาสใหก้รรมการรวมทัง้ฝ่ายจดัการในท่ีประชมุมีโอกาสท่ีจะเสนอ

หรอืใหค้วามเหน็ในเรือ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทเพ่ือน�าเสนอในท่ีประชมุ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูพิ้จารณา

คดัเลอืกเพ่ือเชิญผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการเพ่ือเป็นผูน้ �าเสนอขอ้มลู รายละเอียดในสว่นของการปฏิบตังิาน และ 

เพ่ือเปิดโอกาสใหรู้จ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีจะสามารถพฒันาตอ่ยอดการเป็นผูส้บืทอดต�าแหนง่ไดใ้นอนาคต 

คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะใหมี้การจดัประชมุส�าหรบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเพ่ือจะไดมี้โอกาสท่ีจะประชมุระหว่างกนัเอง

ตามความจ�าเป็นเพ่ืออภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุ และเสนอแนะใหแ้จง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึ

ผลการประชมุดว้ย ซึง่ในรอบปี 2562 ทางบรษัิทไดจ้ดัการประชมุดงักลา่ว เป็นจ�านวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผา่นมา 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายแตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีในการใหค้ �าแนะน�าดา้น

กฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ รวมถงึสามารถดแูลจดัการเอกสารท่ีจะใชป้ระกอบการประชมุคณะกรรมการ 

เอกสารส�าคญัตา่ง ๆ  และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหมี้การปฏิบตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยบรษัิทจะเปิดเผยคณุสมบตัแิละประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทในรายงานประจ�าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท โดยคณะกรรมการ

ใหก้ารสนบัสนนุการเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัหินา้ท่ีแก่เลขานกุารบรษัิท

คณะกรรมการไดก้�าหนดนโยบายในการสง่เอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้แก่กรรมการบรษัิทเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 วนัท�าการ 

ก่อนวนัท่ีจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติที่ 4.1
คณะกรรมการควรด�าเนินการใหม้ั่นใจว่า มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูใหมี้ความรู ้ทกัษะ และ

ประสบการณ ์และคณุลกัษณะท่ีจ�าเป็นตอ่การขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 

แนวปฏิบัติที่ 4.1 
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผูร้บัผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากความรู ้ทกัษะ ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษัท 

ประสบการณด์า้นการบรหิารงาน ความทุม่เทในการท�างาน คณุลกัษณะ ภาพลกัษณแ์ละวิสยัทศันด์า้นการบรหิารงานท่ีจ�าเป็นตอ่การ

ขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบับคุคลหรอืองคก์รตา่ง ๆ การมีคณุธรรม จรยิธรรมท่ีดี นอกจากนีจ้ะตอ้งเป็น 

ผูมี้คณุสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องหนว่ยงานก�ากบัดแูลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสว่นหนึง่ท่ีส �าคญัในการพิจารณาของ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาดว้ย 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการดแูลใหมี้ผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีเหมาะสม โดยอยา่งนอ้ยคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการ

สรรหาจะรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเพ่ือใชป้ระกอบการใหค้วามเหน็

ชอบตอ่บคุคลท่ีกรรมการผูจ้ดัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู โดยจะอา้งอิงตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาเชน่เดียวกบัการคดัเลอืก

กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการ หรอืคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาเชน่เดียวกบัท่ีใชก้บักรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยจะคดัเลอืกในบางขอ้ท่ีเหมาะสมมาปรบัใช้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 137รายงานประจ�าปี 2562



ทัง้นีค้ณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะสง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการอบรมและพฒันาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู ้

และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตังิานของบรษัิท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในหลกัสตูรเพ่ือสรา้งความสมัพนัธใ์นเชิงธรุกิจตอ่บคุคลหรอื

องคก์รตา่ง ๆ  รวมถงึหลกัสตูรท่ีจะชว่ยยกระดบัความรู ้ทกัษะท่ีจะสามารถน�ามาปรบัใชใ้นสาขาวิชาชีพตามต�าแหนง่งานท่ีรบัผิดชอบโดยตรง 

คณะกรรมการเลง็เหน็วา่ เพ่ือใหบ้รษัิทไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการท่ีกรรมการผูจ้ดัการจะสามารถอทิุศเวลาส�าหรบัการปฏิบตัหินา้ท่ี 

ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ จงึไดก้�าหนดเป็นนโยบายวา่ หา้มมิใหก้รรมการผูจ้ดัการด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ 

ผูจ้ดัการในบรษัิทจดทะเบียน (Listed Company) อ่ืน ยกเวน้การเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการในบรษัิทท่ีมีฐานะเป็นบรษัิทยอ่ย 

หรอืบรษัิทรว่มในระยะเวลาชั่วคราวในชว่งเริม่ตน้ของการจดัตัง้ธรุกิจภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี เทา่นัน้ ทัง้นีห้ากมีความจ�าเป็นจะใช้

เวลานานกวา่นัน้ ขอใหแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบตอ่ไป 

ส�าหรบัต�าแหนง่กรรมการนัน้ ก�าหนดจ�านวนบรษัิทท่ีกรรมการบรษัิทสามารถเขา้รบัต�าแหนง่ในฐานะกรรมการไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิทจดทะเบียน 

และส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายหา้มไมใ่หด้ �ารงต�าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน เน่ืองจากเป็น

ระดบัรบันโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตังิาน จงึจ�าเป็นจะตอ้งอทิุศเวลาในการท�างานใหก้บับรษัิทอยา่งเตม็ท่ี 

และเพ่ือใหก้ารด�าเนินธรุกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง คณะกรรมการจงึไดก้�าหนดใหมี้แผนสบืทอดต�าแหนง่ (Succession Plan) เพ่ือเป็นการ

เตรยีมสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยรายละเอียดของการจดัท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง มีรายละเอียด 

ท่ีก�าหนดไว ้ดงันี ้

1. การระบคุณุสมบตัท่ีิตอ้งการและจ�าเป็น (Requirement) ของต�าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. การระบถุงึศกัยภาพ (Potential) และความสามารถท่ีเหมาะสมของบคุคลท่ีจะมาสบืทอดต�าแหนง่งาน

3. การพิจาณาถงึแผนการอบรมเพ่ือพฒันาความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมแก่บคุคลท่ีจะมาสบืทอด

ต�าแหนง่งาน 

4. การก�าหนดแนวทางในการคดัเลอืกและคดัสรรบคุคลท่ีจะมาสบืทอดต�าแหนง่งานท่ีมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และ

ประสบการณท่ี์เหมาะสมท่ีสดุเพ่ือสรา้งคณุคา่ (Value Added) ใหก้บับรษัิท

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหา จะก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสบืทอดต�าแหนง่ตอ่คณะกรรมการ

เพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ  1 ครัง้

หลักปฏิบัติที่ 4.2
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหมี้การก�าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติที่ 4.2 
เพ่ือใหก้ารก�าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนสามารถใชเ้ป็นเครื่องจูงใจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และบุคลากรอ่ืน ๆ 

ทกุระดบัสามารถปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษัิท

ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงไดว้างหลกัเกณฑ ์และขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไว ้ดงันี ้

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสดัสว่นคา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด�าเนินงานระยะสัน้ เชน่ โบนสั รวมถงึการพิจารณา

จดัหาแนวทางการใหค้า่ตอบแทนในระยะยาว อาทิเชน่ การใหหุ้น้ หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธิของบรษัิท เป็นตน้

2. การพิจารณาเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนท่ีบรษัิทก�าหนดกบัระดบัคา่ตอบแทนท่ีไดร้บัในกลุม่ธุรกิจขนาดเดียวกนั ประเภทเดียวกนั 

หรอืมีผลการด�าเนินงานใกลเ้คียงกนัเป็นตน้

3. การก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นท่ีทราบ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562138



ในทกุ ๆ ปี คณะกรรมการท่ีไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ จะจดัใหมี้การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ

เป็นประจ�าทกุปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้ปิดเผยผลการประเมินและประเด็นการพฒันาใหก้รรมการ 

ผูจ้ดัการทราบ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีส �าคญั ดงันี ้

1. การพิจารณาเปา้หมายและสถานะของความส�าเรจ็ของแตล่ะเปา้หมาย

2. การวดัผลการปฏิบตังิาน ประกอบดว้ย

2.1 ความเป็นผูน้ �า

2.2 การก�าหนดกลยทุธ์

2.3 การปฏิบตัติามกลยทุธ์

2.4 การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน

2.5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ

2.6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก

2.7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร

2.8 การสืบทอดต�าแหนง่

2.9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

2.10 คณุลกัษณะสว่นตวั

3. การพฒันากรรมการผูจ้ดัการ 

ทัง้นีผ้ลการประเมินการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนประจ�า

ปีของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย

คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลและด�าเนินการใหมี้การจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการในแตล่ะคณะ ตามอ�านาจหนา้ท่ี ความ

รบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั โดยในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 

27 กมุภาพนัธ ์2558 ไดมี้มตอินมุตักิารแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยในหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณาจาก ขอ้มลูผลประกอบการของบรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา การปฏิบตังิาน 

และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชนท่ี์บรษัิทไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน�าขอ้มลูคา่ตอบแทนท่ีก�าหนด

ในเบือ้งตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขนาดธุรกิจหรืออตุสาหกรรมท่ีมีรายได ้ก�าไรสทุธิใกลเ้คียงกบัของบริษัท ขอ้มลูค่าตอบแทน

กรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ– โดยตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ อา้งอิงจากขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท 

จดทะเบียน ซึง่จดัท�าขึน้โดยฝ่ายวิจยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบรษัิทไทยในแตะ่ละปี 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิท เฉพาะในสว่นของกรรมการอิสระ ยงัไดมี้การจดัท�าแบบประเมินผลการท�างานของกรรมการผูจ้ดัการ

เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าสง่ขอ้มลูการประเมินดงักลา่วรวบรวม วิเคราะห ์และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนใชป้ระกอบ

การพิจารณาปรบัคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมใหก้บักรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปีดว้ย หากการประเมินผลการท�างานของกรรมการ

ผูจ้ดัการสามารถบรรลเุปา้หมาย และเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทวางนโยบายไว้

โดยคณะกรรมการไดก้�าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและ

โปรง่ใส โดยคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาทบทวนคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บรษัิทพิจารณาอนมุตั ิโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิานท่ีสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลยทุธก์าร

ด�าเนินธรุกิจ ผลการด�าเนินงานของบรษัิท รวมทัง้สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย โดยคา่ตอบแทน 

มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งแรงจงูใจ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 139รายงานประจ�าปี 2562



ระยะสัน้ : จา่ยคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน

ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาใหค้่าตอบแทนในรูปของหุน้สามญั หากในอนาคตมีบริษัทย่อยของบริษัท สามารถด�าเนินการ 

เขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พ่ิมขึน้ (Spin-off) ซึ่งเม่ือถึงเวลาดงักล่าว ทางคณะกรรมการ 

และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกันเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปถึงแนวทางการ 

จา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่วท่ีชดัเจนอีกครัง้

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมินผลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูโดยใหก้�าหนดหลกัเกณฑ์

และปัจจยัในการประเมินผลงานขึน้มา รวมถงึการจดัท�าหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส�าหรบัทัง้องคก์ร เพ่ือใชป้ระกอบ

การก�าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวใหมี้ความเหมาะสมตอ่ไป 

หลักปฏิบัติที่ 4.3
กรรมการควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบรหิารและการด�าเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบัติที่ 4.3 
คณะกรรมการมีความเขา้ใจถึงโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งสะทอ้นถึงอ�านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการของ

บรษัิท โดยท่ีผา่นมาบรษัิทไมมี่ปัญหาดา้นโครงสรา้งการถือหุน้ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ตอ่การควบคมุการบรหิารงานของกิจการ

แตอ่ยา่งใด และไมมี่ประเดน็การก่อใหเ้กิดอปุสรรคตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการ และในกรณีท่ีบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

มีการจดัท�าขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายท่ีจะใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบ 

ตอ่การควบคมุกิจการในสาระส�าคญัไวใ้นรายงานประจ�าปี 

หลักปฏิบัติที่ 4.4
คณะกรรมการควรตดิตามดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหมี้จ�านวน ความรู ้ทกัษะ และประสบการณแ์ละแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติที่ 4.4 
คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลใหมี้การบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกับทิศทางและกลยุทธข์ององคก์ร และส่งเสริม 

ใหพ้นกังานทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจงูใจท่ีเหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรม เพ่ือท่ีจะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากร

บคุคลท่ีมีความสามารถขององคก์ร โดยไดม้อบหมายเป็นนโยบายใหแ้ก่ระดบัปฏิบตักิารถงึการก�าหนดจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมของ

แตล่ะหนว่ยงาน และการคดัเลอืกหลกัสตูรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรูแ้ละทกัษะในการปฏิบตังิานโดยตรง รวมถงึการสง่เสรมิให้

มีการอบรมท่ีจะเพ่ิมพนูทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิต ความเป็นผูน้ �า รวมถงึความรูด้า้นการบรหิารการเงินและการลงทนุสว่นบคุคล 

โดยวิทยากรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นประจ�าดว้ย 

บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสทิธิภาพในการท�างาน โดยก�าหนดแผนการพฒันาบคุลากร

อยา่งชดัเจนและสม�่าเสมอ เพ่ือเป็นแผนงานประจ�าปีส �าหรบัการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการท�างาน ทัง้การอบรมภายในบรษัิทและ

สง่เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท�างาน นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการ 

ใหก้บับคุลากร เพ่ือสรา้งขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน โดยมีการทบทวนเพ่ือปรบัปรุงสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ใหเ้หมาะสมอยา่งตอ่เน่ือง

ทัง้นี ้บรษัิทมีเปา้หมายการพฒันาท่ีเป็นพืน้ฐานส�าคญัคือ

• การใหพ้นกังานเป็นผูมี้สว่นรว่มในการก�าหนดแนวทางการท�างานในฝ่ายงานของตนเองน�าเสนอความคดิเหน็มมุมองในการท�างาน 

เพ่ือพฒันาการท�างานจากรูปแบบเดมิ ๆ ใหมี้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ิมมากขึน้

• สรา้งบรรยากาศในการท�างานใหท้กุคนมีสว่นรว่มในความส�าเรจ็ขององคก์ร และจะพิจารณาการใหผ้ลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จาก

ผลส�าเรจ็ขององคก์รโดยรวม และความมุง่มั่น ทุม่เทในการท�างานโดยเฉพาะท่ีตวับคุคล 

• สง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งความรูจ้ากการปฏิบตังิาน การจดัท�าคูมื่อการปฏิบตังิานท่ีมีการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการท�างานจรงิ 

ท่ีเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562140



• สง่เสรมิใหมี้การเดินทางเพ่ือเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือใหท้นัตอ่สถานการณด์า้นการผลติ ดา้น

การพฒันาสนิคา้ การตลาด รวมถงึเรยีนรูต้อ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้นีเ้พ่ือจะไดน้�ามาปรบัใช ้

ในกระบวนการท�างานของบรษัิทใหมี้ความทนัสมยัและสามารถปรบัตวัไดท้นัตอ่ทกุๆ สถานการณ ์ในภาวะอตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร์

ท่ีมีการเปลีย่นแปลง

• สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาเพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิม (Value Added) ใหเ้กิดขึน้ในผลติภณัฑท่ี์ทางบรษัิทเป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ย เพ่ือสรา้ง

การเตบิโตท่ียั่งยืน และสรา้งการรบัรูแ้ละความเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

• สง่เสรมิการพฒันาและกระตุน้เพ่ือใหบ้คุลากรภายในองคก์รมีทศันคติต่อการท�างาน ท่ีจะตอ้งสรา้งการพฒันาและความเจรญิ

กา้วหนา้ในการท�างานใหเ้กิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อาทิ ในกระบวนการผลติจะตอ้งดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง การตลาดจะตอ้งสรา้งรายได้

จากการขายสนิคา้ใหเ้ติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ฝ่ายงานท่ีควบคมุคา่ใชจ้่ายของบรษัิทจะตอ้งมีการบรหิารจดัการใหส้ดัสว่นตน้ทนุ

และคา่ใชจ้า่ยลดลงอยา่งตอ่เน่ืองในขณะท่ีจะตอ้งบรหิารจดัการใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัดแูลใหมี้การจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ เพ่ือดแูลใหพ้นกังานมีการออมอย่างเพียงพอส�าหรบัรองรบั 

การเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการดา้นการเงิน การเลอืกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้ง

กบัชว่งอาย ุระดบัความเสี่ยง เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติที่ 5.1
คณะกรรมการควรใหค้วามส�าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้งคณุประโยชน ์

ตอ่ลกูคา้หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

แนวปฏิบัติที่ 5.1 
คณะกรรมการมีนโยบาย สนบัสนนุใหเ้กิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึน้ และสนบัสนนุใหด้ �าเนินธุรกิจท่ีกา้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่จะตอ้งด�าเนินไปเพ่ือการสรา้งประโยชนร์ว่มกนัทัง้แก่กิจการ ลกูคา้ คูค่า้ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และจะ

ตอ้งเป็นนวตักรรมท่ีไมส่นบัสนนุใหเ้กิดพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม หรอืกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม

โดยในส่วนของธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตเฟอรนิ์เจอร ์บริษัทสนับสนุนใหที้มงานออกแบบและฝ่ายผลิตร่วมกันพัฒนารูปแบบสินคา้ 

การจดัหาวตัถดุบิใหม ่ๆ  เพ่ือใชใ้นการผลติ รวมถงึหาวิธีการปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท�างานเพ่ือใหท้นัตอ่ความตอ้งการ

ท่ีเปลีย่นแปลงของตลาดเฟอรนิ์เจอร ์และลดตน้ทนุเพ่ือใหส้ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั อาทิเชน่ การหาแนวทางหรอืรูปแบบ

การพฒันาวสัดปิุดผิวบนไมป้าตเิคลิบอรด์ใหมี้ความทนทานกวา่เดมิ และเป็นไปตามกระแสของตลาดท่ีเปลีย่นแปลงไป หรอืการพฒันา

กระดาษปิดผิวท่ีสามารถใชก้บัฝา้เพดาน ผนงั ได ้การพฒันาผลติภณัฑจ์ากเดมิท่ีใชส้ว่นประกอบในการผลติเป็นไมท้ัง้หมด มาเป็นการ

ใชว้สัดปุระเภทเหลก็เขา้มาเป็นสว่นประกอบของการผลติเฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ ส �าหรบัในสว่นของเครือ่งจกัรท่ีใชใ้นการผลติเฟอรนิ์เจอร ์

จะเนน้การน�าเขา้เครือ่งจกัรท่ีมีการพฒันาปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลติท่ีทนัสมยัมากขึน้ อาทิ เครือ่งพน่สีท่ีสามารถลดปรมิาณ

การใชส้ ีและมีกระบวนการอบแหง้เพ่ือชว่ยลดระยะเวลาและตน้ทนุการผลติ เครือ่งอดัไมแ้ผน่หนา้ทอ็ป ระบบ Microwave การปรบัปรุง

กระบวนการท�างานดว้ยระบบ Work Standard ท่ีทกุคนสามารถท�างานแทนกนัได ้รวมถงึการหาทางพฒันาโปรแกรมเพ่ือควบคมุการ

ผลติ เพ่ือสรา้งความยั่งยืนลดการพึง่พาความสามารถเฉพาะตวับคุคล เป็นตน้

และในสว่นของงานดา้นการตลาด บรษัิทอยูร่ะหวา่งการพฒันา Application เพ่ือรองรบัและอ�านวยความสะดวกส�าหรบังานการขาย

และใหบ้รกิารการลกูคา้ การตรวจสอบสตอ็กสนิคา้ท่ีรวดเรว็ การน�าผลติภณัฑใ์หม ่ๆ เพ่ือน�าเสนอผา่น Application นอกจากนีใ้นสว่น

ของงานการผลติสนิคา้บรษัิทไดน้�าระบบ Cloud มาใชเ้พ่ือเป็นท่ีเก็บรวบรวมแบบเฟอรนิ์เจอรใ์หค้รบถว้น ครอบคลมุทกุประเภทท่ีบรษัิท

เป็นผูผ้ลติ และจ�าหนา่ย เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึการลดระยะเวลาการท�างาน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 141รายงานประจ�าปี 2562



ของฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์นอกจากนีย้งัสามารถชว่ยลดการใชท้รพัยากรกระดาษในการท�างาน (Paperless system) 

ใหล้ดลงอยา่งมีนยัส�าคญัดว้ย

ส�าหรบัในสว่นของธุรกิจท่ีบรษัิทเขา้ไปลงทนุทัง้ในสว่นของบรษัิทรว่ม ไดแ้ก่ โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลท่ีบรษัิทเขา้ลงทนุ ในสว่นของ

กระบวนการผลติท่ีไดผ้ลพลอยไดจ้ากการผลติคือ ขีเ้ถา้ บรษัิทไดส้ง่หอ้งปฏิบตักิารเพ่ือตรวจหาระดบั Activated Carbon เพ่ือหาแนวทาง

การพฒันาในกระบวนการผลติเพ่ือใหไ้ด ้Activated Carbon ในระดบัสงูท่ีสามารถสง่จ�าหนา่ยในราคาสงู หรอืสามารถน�าไปใชป้ระโยชน์

ในทางการแพทยไ์ด ้เป็นตน้

หลักปฏิบัติที่ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม และสะทอ้น 

อยูใ่นแผนด�าเนินการ (Operational Plan) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ ทกุฝ่ายขององคก์รไดด้ �าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั 

และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบัติที่ 5.2 
เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษัิทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้สว่น

ไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถบรรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยั่งยืน จึงไดก้�าหนด 

รายละเอียดความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น
บรษัิทก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1) ตระหนกัและใหค้วามส�าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สทิธิการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธิในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบง่

ก�าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัและเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารของบรษัิทอย่างครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา สิทธิในการเขา้รว่ม

ประชมุเพ่ือใชส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอ่บรษัิท เชน่ การเพ่ิมทนุหรอืลดทนุ การจดัสรรเงินปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบั วตัถปุระสงค ์หรอืหนงัสือบรคิณหส์นธิ เป็นตน้ 

2) สง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่

• จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 14 วนั โดยจะระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระ 

3การประชมุ กฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีใชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิตลอดจนขอ้มลูท่ีจะตอ้งใชป้ระกอบการตดัสนิใจ

อยา่งครบถว้น โดยจะเผยแพรข่อ้มลูหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 21 - 30 วนั เพ่ือ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ

• รายงานสารสนเทศส�าคญัท่ีมีหรอือาจมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทัง้สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลา

บญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ ์ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งโดยไมก่ระท�าการใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการ

จ�ากดัสทิธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถงึสารสนเทศของบรษัิท

• เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรอืเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการบรษัิทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี

• เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค�าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้

• เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน

3) ก�าหนดแนวปฏิบตัสิ �าหรบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามประเดน็ส�าคญัตา่ง ๆ ตามรายละเอียดในแตล่ะวาระได้

4) เม่ือการประชมุผูถื้อหุน้แลว้เสรจ็ บรษัิทจะเผยแพรผ่ลการลงคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระในการประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ในวนัท�าการถดัไป และจดัท�ารายงานการประชมุโดยแสดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทภายใน 14 วนั 

นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้

5) บรษัิทไดน้�าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ และการประกาศ

ผลการลงคะแนนเสียง เพ่ือใหก้ารด�าเนินการประชมุสามารถกระท�าไดด้ว้ยความรวดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย�า

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562142



6) บริษัทมีการจัดกิจกรรมเย่ียมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห ์และเขา้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน 

พบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพ่ือเป็นการเพ่ิมชอ่งทางการสือ่สารใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และนกัลงทนุ ใหส้ามารถตดิตาม

และรบัทราบขอ้มลูจากทางบรษัิทได ้

โดยในรอบปี 2562 บรษัิทไดจ้ดักิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยใ์นรูปแบบเฉพาะกลุม่ 1 ครัง้ 

2. การประชมุกบักองทนุจากในประเทศและตา่งประเทศ รวม 4 ครัง้ 

3. กิจกรรมงานสมัมนานกัลงทนุท่ีจดัโดยสื่อตา่ง ๆ รวม 2 ครัง้

4. การน�าเสนอขอ้มลูใหก้บันกัลงผา่นผา่นการเขา้รว่มออกบธูและแสดงสนิคา้ในงาน mai Forum 2019 : มหกรรมรวมพลงัคน 

mai ครัง้ท่ี 6

7) บรษัิทมีการจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม และสม�่าเสมอ และมีอตัราการจา่ยเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจา่ย

เงินปันผลตามท่ีบรษัิทไดก้�าหนดไว้

ลูกค้า
บรษัิทก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1) ด �าเนินธรุกิจดา้นการผลติ จ�าหนา่ยสนิคา้ท่ีมีความปลอดภยัตอ่การใชง้าน ค�านงึถงึสขุภาพของผูใ้ชง้าน และการใหบ้รกิารหลงัการ

ขายท่ีสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้

2) มุง่มั่นท่ีจะพฒันาสนิคา้ท่ีเพ่ิมคณุคา่ในการใชง้านตอ่ผูบ้รโิภค

3) ด�าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซ่ือสตัย ์สจุรติ รบัผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลกูคา้ 

รกัษาความลบัทางการคา้ของลกูคา้ ไมน่ �าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ และหากบรษัิทตรวจพบการ 

กระท�าความผิดในลกัษณะดงักลา่ว ผูก้ระท�าในฐานะพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิทจะตอ้งถกูด�าเนินคดีตามกฎหมาย

4) ไมเ่รยีกรบั หรอืยินยอมท่ีจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ่ื์นใดท่ีไมส่จุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม

5) ยดึหลกัการปฏิบตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัไิด ้จะมีกระบวนการแจง้ขอ้มลูตอ่ลกูคา้เป็นการลว่งหนา้ และ

รว่มกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย

6) จดัใหมี้ชอ่งทางการสือ่สาร เพ่ือใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนตอ่บรษัิท และค�ารอ้งเรยีนจากลกูคา้จะไดร้บัการเอาใจใสแ่ละด�าเนินการ

แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ใหก้บัลกูคา้อยา่งเป็นธรรม ผา่นชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารทัง้ทางโทรศพัทท่ี์หมายเลข 0-2152-7301-4 

โทรสาร 0-2152-7305 หรอื www.elegathai.com, www.eastcoast.co.th หรอืทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture 

ซึง่ในรอบปีท่ีผา่นมา บรษัิทสามารถตอบสนองจดัการขอ้รอ้งเรยีนแกไ้ขไดส้ �าเรจ็รอ้ยละ 90 และอยูร่ะหวา่งการจดัหาแนวทางเพ่ือ 

สรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดมิ 

7) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปลีย่นความรู ้รว่มกนัพฒันาและเพ่ิมคณุคา่ใหแ้ก่สนิคา้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในประเดน็นี ้

ทางทีมงานดา้นการตลาดของบรษัิทจะมีการเขา้พบและรว่มประชมุกบัลกูคา้ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศตามตารางเวลาท่ีได้

มีการวางแผนไวเ้ป็นประจ�าทกุปี เพ่ือรบัฟังความพงึพอใจของลกูคา้ ปัญหา อปุสรรคในการท�างานรว่มกนัในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

หาแนวทางการปรบัปรุง และพฒันาใหดี้ขึน้กวา่เดมิ นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บรษัิทจะจดักิจกรรมการเพ่ือลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้สง่และ

รา้นคา้ปลกีรายยอ่ย (Dealer) เขา้เย่ียมชมผลติภณัฑท่ี์ทางบรษัิทไดพ้ฒันารูปแบบสนิคา้ขึน้ใหมเ่ป็นประจ�าทกุปี พรอ้มกบัจดัรายการ

สง่เสรมิการขาย เพ่ือเป็นการพบปะและรว่มแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาสินคา้ ตลอดจนรบัขอ้เสนอแนะ และหารอืแนวทาง 

การแกปั้ญหาในทางการคา้ระหวา่งกนัเป็นประจ�าทกุปี

8) ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์รวมถงึรายการสง่เสรมิการขายเก่ียวกบัผลติภณัฑข์องบรษัิท จะเป็นการกระท�าอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

ไมท่ �าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 143รายงานประจ�าปี 2562



คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า
บรษัิทก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1) ปฏิบตัติอ่คูค่า้ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผิดชอบ และค�านงึถงึผลประโยชนร์ว่มกนัทัง้สองฝ่ายเป็นส�าคญั

2) บริษัทยึดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีการด�าเนินธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐาน 

ความปลอดภยั และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ดแูลใหคู้ค่า้เคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัติอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รบัผิดชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ค�านงึถงึสวสัดกิารของพนกังานท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน

3) รกัษาความลบัหรอืขอ้มลูทางการคา้ของคูค่า้ ไมน่ �าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ

4) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปลี่ยนความรู ้รว่มกนัพฒันาและเพ่ิมคณุคา่ใหแ้ก่วตัถดุบิและสนิคา้ท่ีทางบรษัิท 

มีการสั่งซือ้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในประเดน็นี ้ทางทีมงานดา้นจดัซือ้ของบรษัิทจะมีการเขา้พบและรว่มประชมุกบัคูค่า้ทัง้ในประเทศ 

และตา่งประเทศตามตารางเวลาท่ีไดมี้การวางแผนไว ้เพ่ือเสนอแนะปัญหา อปุสรรคในการท�างานรว่มกนัในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

เพ่ือหาแนวทางการปรบัปรุง และพฒันาใหดี้ขึน้กวา่เดมิ 

5) การซือ้สนิคา้และบรกิารจากคูค่า้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบตัติามสญัญาท่ีท�ารว่มกนัอยา่งเครง่ครดั เพ่ือสรา้ง 

ความสมัพนัธท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นระยะยาวตอ่ทัง้สองฝ่าย

6) ยดึหลกัการปฏิบตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัไิด ้จะมีกระบวนการแจง้ขอ้มลูตอ่คูค่า้เป็นการลว่งหนา้ และ

รว่มกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย

7) ไมเ่รยีกรบั หรอืยินยอมท่ีจะรบั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ โดยผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจดัหา 

จดัซือ้ จดัจา้งตอ้งไมร่บัผลประโยชนไ์มว่า่ทางตรง หรอืทางออ้มจากคูค่า้ และตอ้งวางตวัเป็นกลางไมมี่ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดจนอาจจะ

มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ

คู่แข่งขันทางการค้า
บรษัิทก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1) การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบัติตามกรอบกติกา การคา้และการแข่งขันท่ีดีดว้ยความเป็นธรรม 

ด�าเนินกิจการดว้ยความโปรง่ใส รวมถงึหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีไมส่จุรติ เพ่ือท�าลายคูแ่ขง่ทางการคา้ 

2) ไมท่ �าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกลา่วใหร้า้ย

3) ไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ

4) ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม

เจ้าหนี้
บรษัิทก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หนีส้ถาบนัการเงินตามขอ้ตกลงการกูยื้มท่ีมีอย่างเคร่งครดั ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

การจา่ยช�าระเงินคืนกู ้และดอกเบีย้

2) การปฏิบตัติอ่เจา้หนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผิดชอบ

3) ในกรณีของการกูเ้งิน บรษัิทจะไมน่�าเงินท่ีไดจ้ากการกูยื้มไปใชใ้นทางท่ีผิดจากวตัถปุระสงคใ์นขอ้ตกลง / เง่ือนไขการกูยื้ม

4) บรษัิทจะปฏิบตัติามเง่ือนไขการค�า้ประกนัท่ีไดใ้หต้อ่เจา้หนี ้พรอ้มทัง้จะดแูลคณุภาพสนิทรพัยท่ี์ไดค้ �า้ประกนัไวต้อ่เจา้หนี ้

5) บรษัิทจะบรหิารงาน/เงินทนุในธุรกิจเพ่ือใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบรษัิท ซึ่งแสดงถึงการ 

มีความสามารถท่ีจะช�าระหนีไ้ดต้รงตามก�าหนดเวลา รวมถึงการรกัษาไวซ้ึง่อตัราสว่นทางการเงินใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว ้

ในสญัญาการกูยื้มเงินกบัเจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั

6) เปิดเผยขอ้มลูผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ตรงเวลา

7) ในกรณีท่ีมีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช�าระหนีห้รอืไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีเจา้หนีแ้ละลกูหนีไ้ดต้กลงไวร้ว่มกนั ทางลกูหนี ้

จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนีร้บัทราบเป็นการลว่งหนา้เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

8) มีการจดัประชมุเพ่ือพบปะเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน และจดัเขา้เย่ียมชมกิจการเป็นประจ�าทกุปี ทัง้นีเ้พ่ือรบัทราบนโยบายการด�าเนิน

ธรุกิจและแผนการด�าเนินงานในปีตอ่ไป รวมถงึสรา้งความมั่นใจในการด�าเนินธรุกิจตอ่เจา้หนี ้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562144



พนักงาน
บรษัิทก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1) ใหค้วามส�าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบรษัิท โดยปฏิบตักิบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั ดว้ยความเป็นธรรม 

2) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของพนกังานแตล่ะคน ควบคูไ่ปกบัการมุง่เนน้การพฒันาศกัยภาพและความรู ้

ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งโอกาสในการเจรญิเตบิโตทางดา้นอาชีพการงานตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล โดยมีแนวปฏิบตัคืิอ 

ทางฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืพนกังานทา่นนัน้ หากพิจารณาเหน็วา่ หลกัสตูรการอบรม หรอืทบทวนความรูใ้ดมีความเหมาะสม

และมีความสนใจท่ีจะขอสมคัรเพ่ือเขา้รบัการอบรม ก็สามารถเสนอเรือ่งขึน้มาตอ่ฝ่ายทรพัยากรบคุคลได ้โดยฝ่ายทรพัยากรบคุคล

จะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู ้ทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบตังิานท่ีจะไดร้บัภายหลงั

การเขา้รบัการอบรมเป็นส�าคญั 

3) จดัท�า Succession Management ดว้ยเปา้หมายเพ่ือการรกัษาไวซ้ึง่บคุลากรท่ีดี และพฒันาบคุลากรเหลา่นัน้ใหมี้ความสามารถ 

ในการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง รวมถงึการสบืทอดต�าแหนง่งานตอ่ไปได ้

4) ใหค้วามส�าคญักับการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท�างาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการท�างานและ

คณุภาพชีวิตของพนกังานเป็นส�าคญั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดจ�านวนการเกิดอบุตัเิหต ุโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกรณีของพนกังาน 

ท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีอยูใ่นกระบวนการผลติ บรษัิทมีแนวทางปฏิบตัเิพ่ือความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะตอ้งสวมถงุมือ ผา้ปิดปาก 

ท่ีปิดห ูและรองเทา้ผา้ใบในขณะปฏิบตัิงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท�างานท่ีพนกังานแตล่ะคนรบัผิดชอบ 

ในสว่นงานนัน้ ๆ เป็นส�าคญั เชน่ หากปฏิบตังิานในบรเิวณท่ีมีเสยีงดงั พนกังานจะตอ้งสวมท่ีปิดห ูเป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิทจะเปิดเผย

ขอ้มลูสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตไุวใ้หเ้ป็นท่ีทราบในรายงานประจ�าปี 

5) การเคารพซึง่สทิธิมนษุยชน ศกัดิศ์ร ีและสทิธิขัน้พืน้ฐานในการท�างานตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรอืสง่ผา่นขอ้มลูหรอืความลบัของพนกังาน

ตอ่บคุคลภายนอกหรอืหรอืผูท่ี้ไมมี่ความเก่ียวขอ้ง

6) ปฏิบตัติอ่พนกังานภายใตก้รอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิาน

7) สง่เสรมิความเทา่เทียมกนัในการจา้งแรงงาน ไมเ่ลอืกปฏิบตั ิไมกี่ดกนัทางเพศ สผิีว เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุความพิการหรอืสถานะ 

อ่ืนใดท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตังิาน

8) สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานและการพฒันาบรษัิท

9) จดัใหมี้สวสัดกิารและสทิธิประโยชนท่ี์เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจ�าปี การท�าประกนัสขุภาพ

และประกนัชีวิตใหก้บัพนกังาน และกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ โดยในสว่นของการตรวจสขุภาพของพนกังานจะมีก�าหนดเวลา

การตรวจตัง้แตเ่ริม่เขา้งาน และระหวา่งการท�างานเป็นประจ�าในแตล่ะปี และในสว่นของแรงงานตา่งดา้ว บรษัิทไดจ้ดัใหส้ �านกังาน

ประกนัสงัคม จงัหวดัระยองเขา้ใหข้อ้มลูและความรูง้านประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งดา้ว 

10) เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท�างาน ซึ่งขอ้เสนอต่าง ๆ จะไดร้บั 

การพิจารณาและก�าหนดวิธีการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีในการท�างานรว่มกนั

11) สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพนกังานทกุระดบัในการด�าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บรษัิทก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1) ใหค้วามส�าคญัและรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมใกลเ้คียง รวมถงึสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนข์องชมุชน ตลอดจนพฒันา

สภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม เพ่ือชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ นอกจากนีบ้รษัิทยงัตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบรจิาคเงิน

เพ่ือการกศุลอยา่งสม�่าเสมอ

2) ไมด่ �าเนินธรุกิจท่ีสง่ผลกระทบใหเ้กิดความเสยีหายตอ่สงัคม และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอ่ืนผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนและสงัคม

3) ก�าหนดใหมี้มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม อนัเน่ืองมาจากการด�าเนินงานของบรษัิท

4) สง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน

5) ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในการพฒันาชมุชนและสงัคมโดยรอบใหมี้ความนา่อยู ่หรอืมีระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จากเดมิ

6) ด�าเนินธรุกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยค�านงึถงึผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 145รายงานประจ�าปี 2562



7) สง่เสรมิระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แตก่ารใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบ�าบดั และฟ้ืนฟ ูการทดแทน การเฝา้

ระวงัและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน

8) ปลกูจิตส�านกึและสง่เสรมิการใหค้วามรู ้และอบรมแก่พนกังานทกุระดบัในเรือ่งการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

9) สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี เครือ่งจกัร และวตัถดุิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลติท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

10) ส �าหรบัแนวทางปฏิบตัเิพ่ือความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มนัน้ ในกระบวนการผลติของบรษัิทเน่ืองจากวตัถดุบิหลกัคือ ไมย้างพารา 

ไมเ้อ็มดีเอฟ และไมป้ารต์ิเคิลบอรด์ เศษวัสดุท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบ 

จากกระบวนการผลติของบรษัิท

โดยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนั บรษัิทไม่เคยไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืมีขอ้พิพาทกบัชมุชนในพืน้ท่ีบรเิวณใกลเ้คียงกบัโรงงานในประเด็นท่ี

เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มหรอืผลกระทบจากกระบวนการผลติของบรษัิทแตอ่ยา่งใด

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
บรษัิทไดก้�าหนดขัน้ตอนการด�าเนินงานท่ีเป็นระบบ ไดแ้ก่ ระบบการจ�าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึง่กว่ารอ้ยละ 52 เป็นการ 

สง่ออกสนิคา้ไปจ�าหนา่ยในตา่งประเทศ ลกูคา้หลกัของบรษัิทคือ ลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น และรองลงมาคือการผลติและจ�าหนา่ยสนิคา้

ใหก้บัลกูคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึง่ลกูคา้แตล่ะรายมีระบบการสั่งซือ้สินคา้ ตรวจสอบ

คณุภาพสนิคา้ และการสง่มอบสนิคา้เป็นไปตามระบบและหลกัการท่ีก�าหนดไว ้โดยบรษัิทมั่นใจถงึกระบวนการน�าเสนอขายสนิคา้

ตอ่ลกูคา้ท่ีมีความเป็นธรรม และไมมี่ลกัษณะการผกูขาดเพ่ือจ�าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูคา้เพียงรายใดรายหนึง่แตอ่ยา่งใด ส�าหรบัระบบ

และขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถดุบิ และสนิคา้ท่ีจะน�ามาใชใ้นกระบวนการผลติ ทางหนว่ยงานจดัซือ้จะตอ้งด�าเนินการเปรยีบเทียบ

ราคา คณุภาพ เง่ือนไขทางการคา้ ตามหลกัการท่ีก�าหนดไวท้กุครัง้ เพ่ือใหคู้ค่า้ไดมี้โอกาสน�าเสนอสนิคา้ใหก้บัทางบรษัิทไดพิ้จารณา

เปรียบเทียบ ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทไดร้บัประโยชนจ์ากการยึดมั่นในระบบการคดักรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคณุภาพและราคา 

จากคูค่า้เสมอมา

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทเตรียมท่ีจะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อตา้นการทจุริตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยในรายละเอียดการท�างานในขณะนีคื้อ บริษัทไดเ้ผยแพรน่โยบายการต่อตา้นการทจุริต

คอรร์ปัชั่นเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ผ่านทางเว็บไซต ์www.eastcoast.co.th และสรา้งระบบในการปอ้งกนัการทจุรติในองคก์ร นอกจาก

นีย้งัอยู่ระหว่างด�าเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธแ์นวคิดในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ใหผู้มี้สว่นไดเ้สียของบรษัิทไดร้บัทราบ 

โดยออกจดหมายถึงคู่คา้ และลกูคา้ ของบรษัิท ในการงดให ้/ รบัสิ่งตอบแทนทัง้ในรูปของเงินสด สิ่งของ หรอืของขวญั รวมถึงการ

หา้มรบั/จ่ายสินบนใด ๆ เพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษัท และแจง้ถึงกระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหคู้่คา้ และลกูคา้ ท่ีไม่ไดร้บั

การปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม ไดร้อ้งเรียนและไดร้บัการแกไ้ข รวมถึงจะจดัการประชุมและสื่อสารใหพ้นกังานทุกฝ่ายงานของบริษัทได ้

รบัทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตนีอ้ย่างต่อเน่ือง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562146



หลักปฏิบัติที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยค�านงึ

ถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ยา่งยั่งยืน  

แนวปฏิบัติที่ 5.3 
คณะกรรมการตระหนกัถงึความจ�าเป็นของทรพัยากรท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบธรุกิจ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ทรพัยากรดา้นการเงิน

2. การผลติ

3. ภมิูปัญญา

4. บคุลากร

5. สงัคม

6. สิ่งแวดลอ้ม

ซึง่ในการด�าเนินธรุกิจทัง้ในสว่นของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม คณะกรรมการมีความเขา้ใจถงึการก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ทรพัยากร

ท่ีตา่งกนั ซึง่ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธรุกิจ บรษัิทจะค�านงึถงึผลกระทบและความคุม้คา่ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ทรพัยากร บนพืน้ฐานของการ

มีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน โดยจะค�านงึถงึการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก

ท่ีเกิดขึน้อยา่งสม�่าเสมอ 

หลักปฏิบัติที่ 5.4
คณะกรรมการควรจดัใหมี้กรอบการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหมี้การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธรุกิจและพฒันาการด�าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง 

เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ  

แนวปฏิบัติที่ 5.4 
คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้กรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยไดจ้ัดท�าเป็นนโยบายและมาตรการรกัษา 

ความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยมีหวัขอ้ท่ีส �าคญัครอบคลมุในเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี ้

• กฎเกณฑก์ารใชง้านระบบ File Server และคอมพิวเตอรข์องบรษัิททกุฝ่ายทกุแผนกและทกุเครือ่ง

• กฎเกณฑก์ารใชง้านระบบ Internet

• กฎการใชเ้ครือ่งถ่ายเอกสาร

• การก�าหนดบทลงโทษ

นอกจากนีย้ังใหค้วามส�าคญัในเรื่องการจัดสรรและการบริหารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้พียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ และ 

ใหมี้การก�าหนดแนวทางเพ่ือรองรบัในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามท่ีก�าหนดไว ้นอกจากนีค้ณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งจะน�าประเดน็ดา้นการบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้เป็นหวัขอ้ท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุอยา่ง

สม�่าเสมอดว้ย
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หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติที่ 6.1
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่า บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีจะท�าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติที่ 6.1 
บรษัิทจดัใหมี้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพ่ือท�าหนา้ท่ีก�ากบัดแูลและก�าหนดนโยบายและแผนงานดา้นการบรหิารความเสี่ยง 

ตามรายละเอียดของขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้ 1.1

ซึง่ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานใหท้ราบถงึผลการประชมุของคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือคณะกรรมการบรษัิทจะสามารถพิจารณาและก�าหนดนโยบายการบรหิาร

ความเสี่ยงท่ีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสี่ยงท่ียอมรบัไดข้องกิจการ ส�าหรบัเป็นกรอบการ

ปฏิบตัิงานในกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั โดยหวัขอ้ความเสี่ยงหลกัท่ีคณะกรรมการ 

ใหค้วามส�าคญัประกอบดว้ย

1. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตังิาน

2. ความเสี่ยงดา้นการเงินและอตัราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงดา้นการผลติ

4. ความเสี่ยงดา้นลกูคา้รายใหมแ่ละการพึง่พิงลกูคา้ในปัจจบุนั

5. ความเสี่ยงดา้นอคัคีภยัภายในโรงงานและการจดัท�าประกนัภยั

6. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบขอ้บงัคบั

7. ความเสี่ยงจากการเขา้ลงทนุและการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม

และเน่ืองจากบรษัิทมีการเขา้ลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มหลายแหง่ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดมี้นโยบายท่ีจะพิจารณา

การบริหารจดัการความเสี่ยงครอบคลมุถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด�าเนินธุรกิจหรือการเขา้ลงทนุในบริษัทย่อย 

และบรษัิทรว่มเหลา่นัน้ดว้ย 

หลักปฏิบัติที่ 6.2
คณะกรรมการตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ  

แนวปฏิบัติที่ 6.2 
คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ทา่น โดยมีคณุสมบตัแิละหนา้ท่ี

ตามหลกัเกณฑข์องส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามราย

ละเอียดของขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้ 1.1

คณะกรรมการมีนโยบายใหบ้รษัิทจดัใหมี้กลไกหรอืเครือ่งมือท่ีจะท�าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มลูท่ีจ�าเป็นตอ่การ

ปฏิบตัหินา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยเอือ้อ�านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืรว่มกบั 

ผูส้อบบญัชี หรอืแสวงหาความเหน็ท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

นอกจากนีค้ณะกรรมการจะจดัใหมี้บคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบ 

ในการพฒันาและสอบทานประสทิธิภาพระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจ

สอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ�าปี รวมถงึการใหค้วามเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบรหิารความ

เสี่ยงและการควบคมุภายในและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ�าปี 
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หลักปฏิบัติที่ 6.3
คณะกรรมการควรตดิตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหวา่งบรษัิทกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถงึการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาสของบรษัิท และการท�าธรุกรรมกบัผูท่ี้มีความ

สมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

แนวปฏิบัติที่ 6.3 
คณะกรรมการไดก้�ากบัดแูลใหมี้นโยบายการปอ้งกนัและก�ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมลบั และลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในการรกัษาขอ้มลูความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิท 

การไมซื่อ้ขาย หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยใชป้ระโยชนจ์ากความลบัหรอืขอ้มลูภายในท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผย การหา้มด�าเนินการ

ซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ไดแ้ก่ ภายในระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยและภายหลงัจากการ

เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 24 ชั่วโมง เป็นตน้ โดยบรษัิทไดจ้ดัท�าเป็นเอกสารเวียน

ภายในบรษัิท และใหพ้นกังานของบรษัิทลงนามรบัทราบในนโยบายดงักลา่ว

บรษัิทไดก้�าหนดใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์

และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. และจะตอ้งส่งส �าเนาเอกสารการรายงานดงักล่าว 

ใหก้บัเลขานกุารบรษัิทเพ่ือรายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทในคราวตอ่ไปเพ่ือรบัทราบ

การซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์เกิดขึน้ นอกจากนีย้งัไดก้ �าหนดนโยบายว่า กรรมการ และผูบ้รหิาร จะตอ้งมีการรายงานการมีสว่นไดเ้สีย

ของตนเองและบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งส�าหรบักรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑแ์ละแบบฟอรม์ พรอ้มกบัค�านิยามตาม

ท่ีหน่วยงานก�ากบัไดแ้จง้ถึงแนวทางปฏิบตัิไว ้โดยฝ่ายเลขานกุารบรษัิทจะมีหนา้ท่ีในการเก็บบนัทกึและรวบรวมรายงานการมีสว่น 

ไดเ้สยีเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของขอ้มลูจากกรรมการ และผูบ้รหิารทา่นใดท่ีมีนยัส�าคญั จะตอ้ง

รายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหร้บัทราบ 

ทัง้นี ้บรษัิทจะดแูลครอบคลมุถงึบคุคลภายนอก ไดแ้ก่ ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางการเงิน ผูส้อบบญัชี ใหป้ฏิบตังิานตามนโยบาย

การปอ้งกนัและก�ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในดงักลา่วดว้ย

คณะกรรมการบรษัิทไดก้�าหนดนโยบายการเขา้ท�ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิด

ขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏิบตัติามระเบียบตา่ง ๆ  ท่ีไดก้ �าหนดขึน้และกรรมการจะตอ้งไมอ่นมุตัริายการใด ๆ  ท่ีตนหรอืบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบับรษัิท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วซึง่บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวม

ถงึการปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษัิท

หรอืบรษัิทยอ่ย และตามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยเครง่ครดั นอกจากนี ้บรษัิทจะไมท่ �ารายการระหวา่งกนักบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งท่ี 

ไมใ่ชก่ารด�าเนินธรุกิจตามปกตขิองบรษัิท และก�าหนดใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สยีอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการประชมุ

คณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการ โดยในกรณีท่ีกรรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็น

อิสระ จะขอความรว่มมือจากกรรมการทา่นนัน้เพ่ืองดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุเพ่ือพิจารณาในวาระนัน้ 
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หลักปฏิบัติที่ 6.4
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหมี้การจดัท�านโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีชดัเจนและสื่อสารในทกุระดบัของ

องคก์รและตอ่คนนอกเพ่ือใหเ้กิดการน�าไปปฏิบตัไิดจ้รงิ 

แนวปฏิบัติที่ 6.4 
คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายท่ีจะใหมี้การประกาศเจตนารมณแ์ละเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทจุริต หรอื CAC ซึง่เป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาทจุรติคอรร์ปัชั่นดว้ยความรว่มมือกนัในหมูบ่รษัิทเอกชนท่ีตอ้งการสรา้งแรง

กดดนัใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในภาครฐั โดยรว่มมือกนัปฏิเสธการจา่ยสนิบนทกุรูปแบบและตอ่ตา้นการใชค้อรร์ปัชั่นเป็นเครือ่งมือกีดกนั 

การแขง่ขนัและขดัขวางการประกอบธรุกิจอยา่งเสร ีโดยบรษัิททกุแหง่ท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการ CAC จะตอ้งจดัท�าหรอืสอบทาน 

ระบบควบคมุภายในของตนเองตามแนวทางท่ีก�าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ขอ้) และใหบ้คุคลท่ีสาม (ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต) ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ก่อนจะย่ืนขอรบัรองไปท่ีคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ 

(CAC Council) เพ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรอง ซึง่ขณะนีบ้รษัิทอยูร่ะหวา่งการวางแผนงานเตรยีมการจดัท�าแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ 

ใหมี้ความคืบหนา้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 จงึจะเขา้สูข่ัน้ตอนการประกาศเจตนารมณแ์ละเขา้รว่มโครงการ CAC ตอ่ไป 

หลักปฏิบัติที่ 6.5
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหกิ้จการมีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด�าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

แนวปฏิบัติที่ 6.5 
บรษัิทก�าหนดแนวทางปฏิบตัสิ �าหรบัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ตลอดจนการแจง้เบาะแส การกระท�าความผิด หรอืการกระท�าอนัสอ่ไปในทาง

ประพฤตมิิชอบและการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบคุลากรของบรษัิทตอ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบรษัิทในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่บรษัิท

บรษัิทไดจ้ดัใหมี้นโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้สว่นไดเ้สีย และพนกังานท่ีแจง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการ

ทจุรติ การถกูละเมิดสทิธิ หรอืการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

โดยจดัใหมี้มาตรการและชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนการแสดงความคดิเหน็ตอ่บรษัิท โดยผา่นชอ่งทางนี ้

• จดหมายสง่ถงึ 

• รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ หรอื

• นายอารกัษ ์สขุสวสัดิ ์

กรรมการผูจ้ดัการ หรอื

• ส �านกังานเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 25/28 หมู ่12 ต�าบลบงึค�าพรอ้ย อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150

• E-mail สง่ถงึส �านกังานเลขานกุารบรษัิท : cg@eastcoast.co.th หรอื ฝ่ายทรพัยากรบคุคล : hrrayong@eastcoast.co.th 

หรอื hrbkk@eastcoast.co.th 

• ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.eastcoast.co.th  

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบัของบรษัิทจะตอ้งไมพ่งึละเลย หรอืเพิกเฉย เม่ือไดพ้บเหน็การกระท�าท่ีเขา้ขา่ยการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ ตลอดจนตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ สบืสวน

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ นอกจากนีบ้รษัิทไดจ้ดัใหมี้ชอ่งทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากบคุคลภายนอกดว้ย

บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือแจง้เรื่องการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยบริษัท 

จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชั่น ตลอดจนบรษัิทจะเก็บรกัษาความลบัของผูมี้

สว่นเก่ียวขอ้งในการสืบสวนสอบสวนตอ่การกระท�าอนัเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่น

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562150



หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัตา่ง ๆ  ถกูตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติที่ 7.1 
บรษัิทมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท�าและเปิดเผยขอ้มลูการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู

ส�าคญัตา่ง ๆ ของบรษัิท มีความรู ้ทกัษะและประสบการณท่ี์เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และมีจ�านวนเพียงพอ โดยบคุลากร

ในสว่นงานนีป้ระกอบดว้ย ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท�าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์โดยในแตล่ะปี บคุลากรในสว่นงานนีจ้ะเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรท่ีจดัท�าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สภาวิชาชีพบญัชีฯ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สมาคมบรษัิท 

หลกัทรพัยไ์ทย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) เป็นประจ�าอยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะปี โดยหวัหนา้งานท่ีดแูล จะตอ้งเป็น 

ผูก้ �ากบัและคดักรองหลกัสตูรท่ีเหมาะสมใหก้บัผูป้ฏิบตังิานภายในหนว่ยงาน เพ่ือเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรท่ีเหมาะสม เพ่ือยกระดบั

มาตรฐานการท�างานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ดบ้คุลากรท่ีมีความรู ้ทกัษะ และมาตรฐานการท�างานท่ีดีย่ิง ๆ ขึน้ไป 

ในสว่นของการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการไดค้ �านงึถงึปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในกรณีท่ีเป็นการรายงานทางการเงิน 

จะพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี้

• ความเหน็ของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

• ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

• ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท

• การพิจารณาเปรยีบเทียบผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิ กบัเปา้หมายท่ีก�าหนดไว้

• การพิจารณาถงึปัจจยัความเสี่ยงตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้

คณะกรรมการไดด้แูลในสว่นของการเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (56-1) 

สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอยา่งเพียงพอ โดยในปัจจบุนับรษัิทมีการจดัท�าค�าอธิบายและการวิเคราะหข์อง

ฝ่ายจดัการ (MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบรษัิทในแตล่ะไตรมาสไดดี้ย่ิงขึน้ นอกเหนือจากการน�าเสนอ

ขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนีใ้นทกุครัง้ท่ีบริษัทมีการจดัส่งงบการเงินทัง้งบไตรมาส และงบประจ�าปีผ่าน

ระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การจดัท�าจดหมายข่าว (News Release) เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดเก่ียว

กบัผลประกอบการของบรษัิทเพ่ือเผยแพรผ่า่นสื่อมวลชนทกุครัง้ รวม 4 ครัง้ตอ่ปี

ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเก่ียวขอ้งกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะตอ้งมีหนา้ท่ี 

ในการเปิดเผยขอ้มลูในส่วนของตนใหมี้ความครบถว้น ถกูตอ้ง เช่น ขอ้มลูการถือหุน้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตอ่การพิจารณาในวาระการประชมุนัน้ ๆ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 151รายงานประจ�าปี 2562



หลักปฏิบัติที่ 7.2
คณะกรรมการควรตดิตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี ้

แนวปฏิบัติที่ 7.2 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจ�าปี คณะกรรมการบริษัทใหค้วาม

ส�าคญัตอ่การตดิตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี ้โดยในทกุครัง้หนว่ยงานดา้น

บญัชีการเงิน จะตอ้งน�าเสนออตัราสว่นสภาพคลอ่ง อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ อตัราสว่นความสามารถ 

ในการช�าระหนี ้รวมถงึการน�าเสนออตัราสว่นท่ีส �าคญัตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน (Covenants) ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ

สนิเช่ือแก่บรษัิทตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือรบัทราบและติดตามเป็นประจ�าทกุครัง้ท่ีมีวาระการพิจารณารบัรองงบการเงิน

ของบรษัิท ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะสามารถหาทางแกไ้ขรว่มกบัฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งทนัทว่งที หากเริม่มีสญัญาณการบง่ชีถ้งึปัญหาสภาพคลอ่ง

ทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนีใ้ด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้

และในสว่นของการอนมุตัิการเขา้ท�ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการ 

จะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอยา่งรอบคอบ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ การเขา้ท�ารายการดงักลา่วจะไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ความ

ตอ่เน่ืองในการด�าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการช�าระหนี้

หลักปฏิบัติที่ 7.3
ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรอืมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการมั่นใจไดว้า่ กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา 

หรอืมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค�านงึถงึสทิธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

แนวปฏิบัติที่ 7.3 
คณะกรรมการไดก้�าหนดสญัญาณบง่ชีถ้งึแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ภาวะประสบปัญหาผลการด�าเนินงานขาดทนุตอ่เน่ือง

2. กระแสเงินสดต�่า

3. สว่นหนีส้นิท่ีเพ่ิมขึน้เกินกวา่สว่นสนิทรพัยอ์ยา่งมีนยัส�าคญั หรอืเกินกวา่เง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงิน หรอืเง่ือนไขขอ้ก�าหนดวา่ดว้ย

สทิธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูก้ �าหนดไว้

4. ประสบปัญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเก็บหนีอ้ยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน

5. การรบัทราบขอ้บง่ชีจ้ากผูส้อบบญัชีของบรษัิท อาทิ พบปัญหาเอกสารขอ้มลูทางการเงินหรอืการลงบญัชีไมค่รบถว้น

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพบเจอสญัญาณบ่งชีด้งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการจะติดตาม ดแูลใหฝ่้ายบริหารมีการประกอบ

ธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนีจ้ะดแูลใหกิ้จการก�าหนดแผนการ

แกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค�านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย ไดแ้ก่ เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน เจา้หนีหุ้น้กู ้ผูถื้อหุน้ ตลอดจน 

ติดตามการแก้ไขปัญหาโดยใหฝ่้ายจัดการรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างสม�่าเสมอ โดยในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน 

คณะกรรมการจะตอ้งมั่นใจไดว้า่ การพิจารณาตดัสนิใจใด ๆ ของบรษัิทเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

หลักปฏิบัติที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติที่ 7.4 
คณะกรรมการมีนโยบายใหจ้ดัท�ารายงานความยั่งยืน / รายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเผยแพรใ่หผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง

รบัทราบเรือ่งท่ีส �าคญั และสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวทางปฏิบตัขิองกิจการท่ีจะสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน ซึง่จะจดัท�า

พรอ้มกบัรายงานประจ�าปีของบรษัิท และจะเผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562152



โดยรายงานความยั่งยืน / รายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม จะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัติามกฎหมาย การปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิตอ่พนกังานและผูมี้สว่นไดเ้สีย ซึง่รวมถงึการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และการเคารพและไม่

ละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยค�านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบั

ประเทศ และจะยกระดบัการพฒันาคณุภาพของรายงานความยั่งยืนใหไ้ดใ้นระดบัสากลต่อไป ซึ่งเหลา่นีเ้ป็นแผนงานท่ีก�าหนดไว ้

โดยปัจจบุนับรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูรายงานความยั่งยืนไวใ้นรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซึ่งตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้ไป จะจดัท�าเป็น

เลม่รายงานความยั่งยืนแยกตา่งหาก

หลักปฏิบัติที่ 7.5
คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้หนว่ยงานหรอืผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท่ี์ท�าหนา้ท่ีในการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 

และผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน เชน่ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

แนวปฏิบัติที่ 7.5 
บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 

ทัง้ขอ้มลูดา้นการเงินและขอ้มลูท่ีไมใ่ชด่า้นการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา สม�า่เสมอ และโปรง่ใส โดยเปิดเผยผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  

ท่ีเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มีความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ โดยเป็นไปตามชอ่งทางท่ีกฎหมายก�าหนด ซึง่ขอ้มลูส�าคญัท่ีบรษัิทจะเปิดเผย 

ไดแ้ก่ รายงานทางการเงิน และขอ้มลูท่ีมิใชข่อ้มลูทางการเงินตา่ง ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยเป็นไปตาม

ขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึนโยบาย

การปอ้งกนัขอ้มลูลบัและขอ้มลูท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัยโ์ดยออกเป็นนโยบายการก�ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) 

โดยมีการสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยการประกาศนโยบายดงักล่าวใหท้ราบ 

โดยทั่วกนั และใหมี้การลงนามรบัทราบและยินยอมปฏิบตัติามนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

คณะกรรมการบรษัิทยงัไดจ้ดัใหมี้หนว่ยงานหรอืผูร้บัผิดชอบในการท�าหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธเ์พ่ือสื่อสารกบับคุคลภายนอกอยา่งเทา่

เทียมและเป็นธรรม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สยีอ่ืน เชน่ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์เพ่ือสื่อสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์

ใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ดงันี ้

• การเปิดเผย และเผยแพรส่ารสนเทศท่ีส�าคญัใหแ้ก่นกัลงทนุทราบ

• ชีแ้จงกรณีท่ีมีขา่วลือหรอืขา่วสารตา่ง ๆ 

• การด�าเนินการเม่ือมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทผิดไปจากสภาพปกตขิองตลาด

• การประชมุรว่มกบันกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์กองทนุจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

• การจดักิจกรรมเย่ียมชมการด�าเนินกิจการแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์

โดยมีช่องทางการติดต่อกบัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ การตอบค�าถามทางโทรศพัท ์02-152-7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงาน 

นกัลงทนุสมัพนัธ)์ อีเมล ์ผา่นทาง ir@eastcoast.co.th และผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทท่ี www.eastcoast.co.th หรอื www.elegathai.com 

โดยผูท่ี้รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกับบุคคลภายนอก เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมกับการปฏิบตัิหนา้ท่ี เขา้ใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั คา่นิยมขององคก์ร และสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี ซึง่จะประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์

นอกจากนี ้บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีเ้พ่ือแสดงถงึความโปรง่ใสในการด�าเนินธรุกิจ ไดแ้ก่ 

1. เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ�านวนครัง้ของการประชมุและจ�านวน

ครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในปีท่ีผา่นมา

2. เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึรูปแบบและลกัษณะของคา่ตอบแทน 

3. นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ นโยบายการก�ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน นโยบายการก�ากบัดแูลและจดัการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ นโยบายดา้นบรหิารความเสี่ยง และวิธีการจดัการความเสี่ยงดา้นตา่ง ๆ 

4. กฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 153รายงานประจ�าปี 2562



5. จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์

6. นโยบายเก่ียวกบัสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม

7. จรยิธรรมทางธรุกิจ (Code of conduct)

8. โครงสรา้งการถือหุน้ พรอ้มรายละเอียดกลุม่ผูถื้อหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของจ�านวนหุน้ท่ีจ �าหนา่ย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสียง

9. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร

10. วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมของบรษัิท

11. ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบรษัิท

12. โครงสรา้งกลุม่บรษัิท รวมทัง้บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม

13. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี

14. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี 

15. หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีและวิสามญัผูถื้อหุน้

16. หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ หลกัเกณฑก์าร

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ และหลกัเกณฑก์ารสง่ค�าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ 

17. ขอ้บงัคบั หนงัสือบรคิณหส์นธิ

18. ขา่วสารท่ีเผยแพรต่อ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

19. ขอ้มลูตดิตอ่หนว่ยงานหรอืรอ้งเรยีน หรอืบคุคลท่ีรบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ขอ้มลูตา่ง ๆ ขา้งตน้ นอกจากจะเปิดเผยสูส่าธารณะผา่นชอ่งทางตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก�าหนด และผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทแลว้ บรษัิทจะจดัใหมี้การประเมินประสิทธิภาพของ

กระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นประจ�า เพ่ือใหเ้กิดการปรบัปรุงใหมี้ความทนัสมยั และสามารถสง่ต่อข่าวสารขอ้มลูต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ไดอ้ยา่งทั่วถงึและทนัเวลา

คณะกรรมการมีนโยบายใหฝ่้ายจดัการก�าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์โดยจะจดัท�าแผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์

ประจ�าปี รวมทัง้ก�าหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพ่ือใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6
คณะกรรมการควรสง่เสรมิใหมี้การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

แนวปฏิบัติที่ 7.6 
นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท่ี์ก�าหนดและผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ คณะกรรมการจะก�ากบัดแูล

ใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท พรอ้มทัง้ปรบัปรุงใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุนัอยา่งสม�า่เสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
หลักปฏิบัติที่ 8.1
คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส �าคญัของบรษัิท  

แนวปฏิบัติที่ 8.1 
คณะกรรมการใหค้วามส�าคญัตอ่ประเดน็ท่ีกฎหมายก�าหนดและประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ทิศทางการด�าเนินงานของกิจการวา่ 

ไดผ้า่นการพิจารณาและอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562154



บริษัทใหค้วามส�าคญักับสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผูถื้อหุน้ดงักล่าวครอบคลุมสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ 

อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรพัยท่ี์ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ 

การเขา้รว่มประชมุเพ่ือออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งท่ีมีผลกระทบ

ตอ่บรษัิท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การก�าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ และการลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ เป็นตน้ 

ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานดงักล่าวแลว้ บรษัิทก�าหนดใหมี้การด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและอ�านวยความ

สะดวกในการใชส้ทิธิ และสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1) บรษัิทจะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ในเวบ็ไซตข์องบรษัิทก่อนจดัสง่เอกสารลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั 

ก่อนวนัประชมุ โดยบรษัิทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 21 วนั 

ก่อนวนัประชมุส�าหรบักรณีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี ส �าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้จะเป็นไปตามขอ้ก�าหนดและ

หลกัเกณฑข์องหนว่ยงานก�ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึกฎหมายท่ีก�าหนดไว ้โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ วตัถปุระสงค์

และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชมุท่ีเสนอ หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก�าหนด ตลอดจนขอ้มลูประกอบการประชมุอ่ืน ๆ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงแจง้ 

กฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีใชใ้นการประชมุ และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชมุและออกเสียงลงมติ ทัง้นีบ้รษัิทไดจ้ดัท�าหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษเพ่ือเผยแพรแ่ละอ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ตา่งชาต ิ

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรอื

บคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบรษัิทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

3) บรษัิทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศกึษาขอ้มลูตา่ง ๆ ของบรษัิท ท่ีบรษัิทไดมี้การเปิดเผยไวต้ามขอ้ก�าหนดตา่ง ๆ 

ในฐานะท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน รวมถึงการศกึษาขอ้มลูเพ่ือใชป้ระกอบการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนีบ้รษัิทจะไม่เพ่ิม

วาระการประชมุหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส�าคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ และจะไมมี่การแจกเอกสารท่ีมีขอ้มลูส�าคญั

เพ่ิมเตมิในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั เป็นตน้

4) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงในการประชมุ 

บรษัิทจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี

และเป็นอิสระ โดยบรษัิทจะใหข้อ้มลูรายละเอียดในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้

5) บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรือ่ง เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุลว่งหนา้ ตามแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสใหส้ามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการตามแนวทาง

ท่ีบรษัิทไดก้�าหนดไว ้ทัง้นีบ้รษัิทจะเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรือ่งการบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

และการเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการเป็นการลว่งหนา้ ซึง่โดยปกตจิะแจง้ใหท้ราบตัง้แตเ่ดือน

ตลุาคมของทกุปี ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัขึน้ในชว่งเดือนมีนาคม หรอืเดือนเมษายน ของปีถดัไป ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคณะ

กรรมการปฏิเสธเรือ่งท่ีผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการจะแจง้เหตผุลใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

6) กรรมการทกุคนจะเขา้รว่มประชมุเวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตจุ �าเป็น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งได้

7) เม่ือการประชมุเสรจ็สิน้ บรษัิทจะจดัท�ารายงานการประชมุเพ่ือแสดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วม 

ประชมุ ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระพรอ้มค�าถามค�าตอบ และจะเปิดเผยตอ่สาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบรษัิทภายในระยะเวลาไมเ่กิน 

14 วนั นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้

บรษัิทมีแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรอืผูถื้อหุน้รายยอ่ย อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั เพ่ือเป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

ของบรษัิทจะดแูลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้การด�าเนินการประชมุจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทและ

ตามล�าดบัวาระการประชมุท่ีมี นอกจากนีบ้รษัิทจะไมแ่สดงความเอนเอียงกบัผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยการใหส้ารสนเทศท่ียงัไม่

เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมีสว่นไดเ้สยีเก่ียวกบัเรือ่งใด กรรมการหรอืผูบ้รหิารผูน้ัน้จะไมมี่สทิธิ

ท่ีจะเขา้รว่มประชมุในกระบวนการตดัสนิใจในการพิจารณามตกิารเขา้ท�ารายการในธรุกรรมนัน้ ๆ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 155รายงานประจ�าปี 2562



บริษัทมีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจนและโปรง่ใส โดยน�าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

โดยอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีกบับรษัิทได ้รวมทัง้อตัราคา่ตอบแทนท่ี

ก�าหนดสามารถเทียบเคียงไดก้บัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรอืใกลเ้คียงกนั 

หลักปฏิบัติที่ 8.2
คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารด�าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสทิธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้

สามารถใชส้ทิธิของตน

แนวปฏิบัติที่ 8.2 
ท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดก้�าหนดแนวปฏิบตัดิ �าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้และยดึถือปฏิบตัเิป็นประจ�าทกุปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. คณะกรรมการจะก�าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุ โดยค�านงึถงึความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ ชว่งเวลา

การประชมุท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การซกัถามขอ้มลู สถานท่ีจดัประชมุท่ีสะดวกตอ่การเดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทเลอืกสถานท่ีท่ีจะ

จดัการประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร จากส�านกังานใหญ่ของบรษัิทซึง่ตัง้อยู่ท่ีอ �าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นนโยบายท่ีจะ

อ�านวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัท่ีมีความสนใจ สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้

ไดโ้ดยสะดวก 

2. คณะกรรมการจะดแูลไมใ่หมี้การกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการจ�ากดัโอกาสการเขา้ประชมุหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร โดยจะ

ไมก่�าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน�าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีก�าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัขิองหนว่ย

งานก�ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. คณะกรรมการไดส้ง่เสรมิใหมี้การน�าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล 

เพ่ือใหก้ารด�าเนินการประชมุสามารถกระท�าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ย�า

4. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบั

ของบรษัิท จดัสรรเวลาส�าหรบัแตล่ะวาระการประชมุท่ีก�าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

แสดงความเหน็และตัง้ค �าถามตอ่ท่ีประชมุในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทหรอืในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณานัน้ ๆ 

5. กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้จะไมส่นบัสนนุการเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไมไ่ดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้ 

โดยไมจ่ �าเป็น โดยเฉพาะในวาระส�าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้นีเ้พ่ือใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ทกุ

คนสามารถรว่มตดัสนิใจในเรือ่งส �าคญัได้

6. กรรมการทกุคนและผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้รว่มการประชมุ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้

7. ก่อนเริ่มการประชมุ จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงจ�านวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และผูถื้อหุน้ท่ี 

มอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง

8. บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การพิจารณาวาระแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระแตง่ตัง้กรรมการ

9. บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีส �าคญั และจดัใหมี้บคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีง

ในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแตล่ะวาระใหท่ี้ประชมุรบัทราบพรอ้มทัง้

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

หลักปฏิบัติที่ 8.3
คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชมุและการจดัท�ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น

แนวปฏิบัติที่ 8.3 
บรษัิทมีการเปิดเผยมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในเยน็วนัท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้หรอือยา่งชา้ไมเ่กินวนั

ท�าการถดัไป ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท นอกจากนีไ้ดมี้การจดัสง่ส �าเนารายงาน

การประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ รวมถงึการปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในรายงานการประชมุไดบ้นัทกึขอ้มลูประกอบดว้ย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562156



1. รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารท่ีเขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุ และไมเ่ขา้รว่มการประชมุ

2. วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง มติท่ีประชมุ และผลการลงคะแนนเสียง (เหน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ งดออกเสียง และบตัรเสีย) 

ของแตล่ะวาระการประชมุ

3. ประเดน็ค�าถามและค�าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ - นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

โดยในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษัิทยงัไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส �าหรบัหวัขอ้ตา่ง ๆ ท่ีส �าคญั พรอ้มกบั

เหตผุล ดงัตอ่ไปนี้

หัวข้อหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้

• การจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ทาง

ไปรษณียอ์ยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชมุ

• การน�าเสนอหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ฉบบัสมบรูณบ์นเวบ็ไซต์

ของบรษัิทลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั

• เน่ืองจากมีการจดัท�ารายงานของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) 

ท่ีจะตอ้งน�าสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่มีหลกั

เกณฑจ์ากหน่วยงานก�ากบัว่า รายงานของท่ีปรกึษาทางการเงิน

อิสระจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส �านกังาน ก.ล.ต.) ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีก�าหนดไว ้ประกอบกบัเง่ือนไขของระยะเวลาการท�างานท่ีจ�ากดั

• คณะกรรมการไดอ้นมุตัคิา่ตอบแทนของกรรมการบรหิาร / ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู

• ในรอบปี 2562 เป็นเพียงการน�าเสนอเพ่ือทราบในหลกัการต่อท่ี

ประชุมส�าหรบัการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร / 

ผูบ้ริหารระดบัสงู โดยยงัไม่มีวาระพิจารณาอนมุตัิเขา้สู่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนในปี 2562

• คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คนท่ีจบการ

ศกึษาดา้นบญัชี 

• ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีในการใหค้วาม

เหน็ตอ่วาระการพิจารณางบการเงินของบรษัิทไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

และเหมาะสมแลว้ อยา่งไรก็ตามทางบรษัิทจะพิจารณาถงึแนวทาง

การจดัหากรรมการตรวจสอบท่ีจบการศกึษาโดยตรงดา้นบญัชีตอ่ไป

• คณะกรรมการคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นสว่น

ใหญ่ (มากกวา่รอ้ยละ 50)

• ทางบรษัิทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการปรบัโครงสรา้ง

• คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

(มากกวา่รอ้ยละ 50)

• ทางบรษัิทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการปรบัโครงสรา้ง

• การจดัตัง้ CG Commitee • ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้ง CG 

Committee

2. คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือชว่ยในการก�ากบัดแูลกิจการของบรษัิทรวม 5 คณะ ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบรหิาร

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการสรรหา 

5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุวใ้น ขอ้ 1. นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัท่ีิ 1.1 และแนวปฏิบตัิท่ี 1.1 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 157รายงานประจ�าปี 2562



3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบรษัิทจะตอ้งเป็นกรรมการบรษัิทซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท และเหน็ชอบ

โดยผูถื้อหุน้ของบรษัิท และมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก�าหนด โดยมีจ�านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้

ความรูด้า้นการบญัชีและการเงิน รวมถงึการมีคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ ตามค�านิยามกรรมการอิสระของบรษัิท โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีระบไุวใ้น ขอ้ 1. นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิท่ี 1.1 และแนวปฏิบตัิท่ี 1.1 

ทัง้นีก้รรมการอิสระตามคณุสมบตัขิา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสนิใจในการด�าเนินกิจการของบรษัิท 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อ �านาจควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบ

องคค์ณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
• ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ

• มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ

• ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด�าเนินกิจการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท

รว่ม บรษัิทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ �านาจควบคมุของบรษัิท 

• ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน

• มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท�าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 

หนึง่คนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท�าหนา้ท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้

• มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก�าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยวา่ดว้ยคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ จะด�าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคดัเลือกตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้

1.1 พิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ณุสมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

1.2 พิจารณาถงึความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บัธรุกิจของบรษัิท

1.3 ส �าหรบักรณีท่ีเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในช่วงท่ีเคย

ด�ารงต�าแหน่ง และพิจารณาถึงจ�านวนบรษัิทท่ีกรรมการแต่ละท่านจะไปด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บรษัิทจดทะเบียน 

เพ่ือปอ้งกนัปัญหาดา้นประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน

1.4 การแตง่ตัง้กรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลท่ีจะเสนอใหร้บัคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์

ท่ี ส �านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด และหลกัเกณฑข์องบรษัิทเอง

1.5 พิจารณาวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลบัเขา้ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ 

จะตอ้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ �ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรกไม่เกินกว่า 9 ปี 

โดยจะพิจารณาถงึความสมเหตสุมผลและความจ�าเป็น หากจะแตง่ตัง้ใหก้รรมการอิสระทา่นนัน้ด �ารงต�าแหนง่ตอ่ไป 

1.6 เม่ือไดร้ายช่ือผูท่ี้มีความเหมาะสมแลว้ จงึจะน�ารายช่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือพิจารณาและน�าเสนอตอ่ท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป

2. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสาม ถา้จ�านวนกรรมการท่ีจะแบง่

ออกใหต้รงเป็นสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ�านวนท่ีใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสามของคณะกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต�าแหนง่ในปีแรก 

และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะตอ้งออกจากการเป็นกรรมการ สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการ

คนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พน้จากต�าแหนง่แลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมไ่ด้
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3. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี้

3.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ�านวนหุน้ท่ีตนถือ

3.2 ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามขอ้ 3.1 เลือกตัง้บคุคลเดียว หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะ

แบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้

3.3 บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ�านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้ง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ�านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด

4. ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการมีมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 

3 ใน 4 เลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีวา่ง

ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน

ตามวรรคหนึง่ จะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน

5. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต�าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 

ของจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ�านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียง

นบัตัง้แตปี่ 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นท่ี

เรยีบรอ้ยแลว้ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2558 ท่ีผา่นมา ซึง่หนา้ท่ีของคณะกรรมการ

สรรหาจะเขา้มาด�าเนินการดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. พิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

2. พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ

3. ก�าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ

4. จดัท�าแผนการพฒันากรรมการ

5. จดัท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการของบรษัิททกุท่าน มีคณุสมบตัิตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ 

มีศกัยภาพ โดยกรรมการบรษัิททัง้ 8 ทา่น ไดผ้า่นการอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of 

Directors Association : IOD) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีส �าคญัและจ�าเป็นอยา่งย่ิง 

ตอ่บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ นอกจากนีย้งัไดก้ �าหนดเป็นนโยบายเพ่ือทราบตอ่คณะกรรมการบรษัิทวา่ ทางหนว่ยงาน 

เลขานุการบริษัทจะส่งขอ้มลูโครงการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานใหก้บั 

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือทราบและพิจารณาเป็นประจ�าและตอ่เน่ือง ซึง่ทางกรรมการบรษัิทแตล่ะทา่นสามารถพิจารณาคดัเลอืกและ

เขา้รว่มอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจเป็นการเพ่ิมพนูความรูใ้หก้บัตนเองได้

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้�าหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากร รายละเอียดตามท่ีระบไุวใ้น ขอ้ 1. นโยบาย

การก�ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิท่ี 4.4 และแนวปฏิบตัิท่ี 4.4 
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โดยเม่ือช่วงปี 2562 ท่ีผ่านมามีกรรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท ท่ีไดเ้ขา้รบัการอบรม และศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมพนู ความรู ้และใชป้ระโยชนเ์พ่ือการด�าเนินธรุกิจของบรษัิท ดงันี ้

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ และศกึษา

ดงูานดงันี ้

- ไปศกึษาดงูานการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไม ้ท่ีประเทศตรุกี ระหวา่งวนัท่ี 11 - 19 ตลุาคม 2562

2. นายชาลี สขุสวสัดิ ์รองประธานกรรมการบรหิาร ไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้

- หลกัสตูรการปอ้งกนัความผิดตามกฎหมายทจุรติและฟอกเงิน

- กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์จดัโดยสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง

- การบรหิารความเสี่ยงส�าหรบัระบบคณุภาพ

3. นายอารกัษ ์สขุสวสัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูร 

- CHIEF TRANSFORMER OFFICER (CTO Course) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

(Mai Listed Company Association) ระหว่างวนัท่ี 26 มิถนุายน – 28 สงิหาคม 2562

- Digital Transformation for CEO จดัโดย บรษัิท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) ระหวา่งวนัท่ี 2 ตลุาคม - 

16 ธนัวาคม 2562

4. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์กรรมการ ไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้

- กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์จดัโดยสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง

- การบรหิารความเสี่ยงส�าหรบัระบบคณุภาพ

5. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์เลขานกุารบรษัิท ไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้

- กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์จดัโดยสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง

- การบรหิารความเสี่ยงส�าหรบัระบบคณุภาพ

6. นางสาวพชนนั สงิหภ์ู ่ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้

- หลกัสตูร รบัมือกฎหมาย Transfer Pricing รูจ้รงิหลกัก�าหนดราคาโอน จดัโดยสรรพากรสาสน์

- หลกัสตูร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบญัชี-ภาษี จดัโดยสรรพากรสาสน์

- หลกัสตูร การปอ้งกนัความผิดตามกฎหมายทจุรติและฟอกเงิน รุน่ท่ี 2/62 จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ส �านกังานสาขาระยอง

- หลกัสตูรการบญัชีส�าหรบัธุรกิจประเภทซือ้มาขายไป จดัโดย บรษัิท แอคเคา้ติง้ โคช้ (ไทยแลนด)์ จ�ากดั (อบรมผ่านระบบ 

เครอืขา่ยอินเตอรเ์น็ต)

- หลกัสตูรรูท้นัธรุกจดว้ยการวิเคราะหง์บการเงิน จดัโดย บรษัิท แอคเคา้ติง้ โคช้ (ไทยแลนด)์ จ�ากดั (อบรมผา่นระบบเครอืขา่ย

อินเตอรเ์น็ต)

7. นายพงศพ์นัธุ ์สรุยิอมัพร ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market รุน่ท่ี 8 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

- หลกัสตูร Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Workshop) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

โดยกรรมการรวม 5 ทา่น จากทัง้หมด 8 ทา่น และผูบ้รหิารจ�านวนรวม 2 ทา่น ดงักลา่ว เขา้อบรมหลกัสตูรหรอืกิจกรรมสมัมนาเพ่ือ

เพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตังิาน

แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
คณะกรรมการสรรหา ไดพิ้จารณาและวางนโยบายเก่ียวกบัแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในกรณี

ท่ีผูบ้รหิารไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานของบรษัิทยงัคงตอ่เน่ือง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดว้างแผน

การสืบทอดต�าแหน่งงานในหนา้ท่ีตา่ง ๆ โดยบคุลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิงานแทน

ต�าแหนง่ท่ีวา่งลงไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง หรอืเพ่ือการกา้วสูต่ �าแหนง่ท่ีสงูขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. จดัใหผู้บ้รหิารระดบัรองลงไปมีโอกาสไดท้ �างานรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานท่ีตวัเองมีบทบาทรบัผิดชอบ การไดเ้ขา้รว่ม 

รบัฟังการประชมุในระดบัท่ีเป็นการมอบหมายนโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

2. จดัเตรยีมใหมี้บคุลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางใหมี้ความสามารถบรหิารงานดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึน้กวา่เดมิเพ่ือเตรยีมรองรบั

ในระดบัต�าแหนง่งานท่ีสงูขึน้

3. ก�าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัรองท่ีมีศกัยภาพเป็นผูส้ืบทอดต�าแหนง่งาน

4. เปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัรองมีโอกาสไดเ้ขา้รบัการอบรมแนวคดิเก่ียวกบัการเป็นผูน้ �าองคก์ร การสรา้งจิตส�านกึในระดบัความ

รบัผิดชอบ และความซ่ือสตัยต์อ่องคก์ร รวมถงึแนวทางบรหิารงานบคุลากรในสายงานท่ีตวัเองเป็นผูร้บัผิดชอบ

5. พฒันาใหผู้บ้รหิารงานระดบัรองมีโอกาสไดน้�าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตังิานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้�าหนดแนวปฏิบตัิส �าหรบัแผนสืบทอดต�าแหน่ง รายละเอียดตามท่ีระบไุวใ้น ขอ้ 1. นโยบายการก�ากบั

ดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัท่ีิ 4.1 และแนวปฏิบตัท่ีิ 4.1 

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบรษัิทมีกลไกในการก�ากบัดแูลท่ีท�าใหส้ามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ย 

และบรษัิทรว่ม ซึง่ขณะนีมี้ทัง้หมด 6 บรษัิท คือ

บรษัิทยอ่ย

1. บรษัิท วีวี เดคคอร ์จ�ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.50 

2. บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.00

3. บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99

4. บรษัิท แพลนเนทบอรด์ จ�ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 57

บรษัิทรว่ม

5. บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ �ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37

6. บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่บรษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20

เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิท บรษัิทไดจ้ดัสง่บคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบรษัิทเขา้รว่มเป็นกรรมการ และผูบ้รหิาร

ในต�าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการในบรษัิทยอ่ย และเขา้รว่มเป็นกรรมการในบรษัิทรว่ม โดยขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ และ

กรรมการผูจ้ดัการของบรษัิทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกนักรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษัิท โดยตวัแทนของบรษัิท 

ท่ีเขา้รว่มเป็นกรรมการในบรษัิทย่อย รวมถึงบรษัิทรว่ม จะมีสว่นรว่มในการก�าหนดนโยบายท่ีส�าคญัตอ่การด�าเนินธุรกิจ อาทิ ดา้น

การบรหิารงาน การลงทนุ เป็นตน้

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้�าหนดนโยบายก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มเป็น 2 สว่น หลกั ไดแ้ก่ นโยบาย

การก�ากับดแูลดา้นการบริหาร และนโยบายการควบคมุดา้นการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดตามท่ีระบุไวใ้น 

ขอ้ 1. นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัท่ีิ 3.6 และแนวปฏิบตัิท่ี 3.6 
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5. นโยบายการป้องกันและก�ากับการใช้ข้อมูลภายใน
ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 ไดก้�าหนดระเบียบขอ้บงัคบัโดยก�าหนดนโยบายการ

ปอ้งกนัและก�ากบัการใชข้อ้มลูภายใน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท ดงันี ้

ตามท่ีบรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิท) มีนโยบายท่ีจะก�ากบัดแูลกิจการดา้นการปอ้งกนัและก�ากบัดแูลการใชข้อ้มลู

ภายในของบรษัิท รวมถงึขอ้มลูเก่ียวกบัการเขา้ท�าธรุกรรมใด ๆ ท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน (ธรุกรรมลบั) ไปเพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

โดยบรษัิท ไดก้�าหนดนโยบายการปอ้งกนัและก�ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท ดงันี ้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมลบั และลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอืขอ้มลู

ภายในของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมลบั และลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งไมน่�าความลบั และ/หรอืขอ้มลู

ภายในของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยไปเปิดเผย หรอืแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใด หรอืบคุคลภายนอกบรษัิท 

หรอืบคุคลอ่ืนซึง่มิไดท้ �าหนา้ท่ีในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมลบั และลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งไมท่ �าการซือ้ขาย หรอืรบัโอน 

หลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย และ/หรอืเขา้ท�านิตกิรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/

หรอืขอ้มลูภายในบรษัิท และบรษัิทยอ่ย ในลกัษณะเอาเปรยีบผูล้งทนุรายยอ่ย หรอืในลกัษณะอนัอาจจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่บรษัิท 

และบรษัิทยอ่ยไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ขอ้ก�าหนดนีใ้หร้วมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมลบั และลกูจา้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยดว้ย 

 ทัง้นีห้า้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมลบั (รวมถงึคูส่มรสและบตุรซึง่ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ) ของบรษัิท และ

บรษัิทยอ่ยท่ีรบัทราบขอ้มลูภายใน ด�าเนินการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ภายในระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผย และ 

ภายหลงัจากการเปิดเผย 24 ชั่วโมง ส�าหรบัขอ้มลูงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รวมถงึธรุกรรมการเขา้ท�ารายการใด ๆ 

ท่ีอยูร่ะหวา่งรอการน�าเสนอเขา้สูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทในครัง้ถดัไป ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่ราคาหุน้หรอืหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ตอ่บคุคลอ่ืนดว้ย

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัท�าและสง่รายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบรษัิท ของตนเอง คูส่มรสหรอืผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา 

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ รวมถงึนิตบิคุคลท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน คูส่มรสหรอืผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา หรอืบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ

ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 30 ของจ�านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุน้มากท่ีสดุในนิตบิคุคลนัน้ ตอ่ส�านกังาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส �านกังาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 โดยหากเป็นกรรมการ และผูบ้รหิารท่ีไดร้บั

การแตง่ตัง้ใหม ่ใหร้ายงานภายใน 7 วนัท�าการ นบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย ์และภายใน T+3 วนัท�าการนบัแตว่นั

ท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท

5. ในสว่นของกรรมการของบรษัิทใหร้ายงานการซือ้ – ขายหุน้ หรอืการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให้

ท่ีประชมุคณะกรรมการรบัทราบดว้ยทกุครัง้

ทัง้นีบ้รษัิทไดก้�าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน�าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์ว่นตน ดงันี ้

ความผิดครัง้ท่ี 1 ตกัเตือนเป็นหนงัสือ หรอืพิจารณาตดัเงินเดือน/คา่จา้ง

ความผิดครัง้ท่ี 2 ใหพ้กังานหรอืใหอ้อกจากงาน

นอกจากนีส้ �าหรบัความผิดโดยการใชข้อ้มลูภายในเพ่ือการซือ้ขายหุน้ยงัอาจมีโทษอาญาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนดดว้ย
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การก�าหนดรายละเอียดบุคคลที่อาจเข้าข่ายการรับรู้ข้อมูลภายในของบริษัท มีดังนี้
1. กรรมการ

2. ผูบ้รหิาร

3. พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกรรมลบั 

ผู้มีหน้าที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
1. กรรมการ

2. ผูบ้รหิาร

3. คูส่มรส หรอืผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา ของกรรมการ

4. คูส่มรส หรอืผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา ของผูบ้รหิาร

5. บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ของกรรมการ

6. บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ของผูบ้รหิาร

7. นิติบคุคลท่ีกรรมการ ผูบ้รหิาร คูส่มรส หรอืผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา หรอืบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่

รอ้ยละ 30 ของจ�านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุน้มากท่ีสดุในนิตบิคุคลนัน้

6. การจัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
หนว่ยงานก�ากบัการปฏิบตังิาน (Compliance Unit) มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ก�ากับดูแล สอบทานเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทไดมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎระเบียบ 

ของหนว่ยงานราชการอยา่งถกูตอ้ง

2. ใหค้วามเหน็ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการเพ่ือใหก้ารประกอบธรุกิจของบรษัิทปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้ก�าหนด 

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการ ตลอดจนตดิตามฝ่ายจดัการใหร้ะงบัการกระท�ารายการใดหรอืการกระท�าใด ๆ  

ท่ีอาจฝ่าฝืน กฎหมายขอ้ก�าหนด หรอืกฎระเบียบดงักลา่ว

3. สอบทานหลกัฐาน กรณีมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระท�าใด ๆ ท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรอืกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการ ซึง่มีหรอือาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบรษัิทอยา่งมีนยัส�าคญั

4. ประสานงานกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือสอบทานหรอืรว่มกนัหาแนวทางปฏิบตัิ

ใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ 

มีประสทิธิภาพ

5. การเขา้รว่มในการพิจารณาก�าหนดและใหค้ �าแนะน�าเก่ียวกบัความเหมาะสม ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบรษัิทเพ่ือใหม้ั่นใจ 

ไดว้า่ปฏิบตัติามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ ์หรอืขอ้พงึปฏิบตัท่ีิก�าหนดโดยกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง

6. เป็นศนูยร์วมและเผยแพรข่อ้มลู ตลอดจนใหค้วามรูแ้ละค�าปรกึษาแก่หนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในบรษัิทเก่ียวกบัวิธีปฏิบตังิานเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑท่ี์พงึตอ้งปฏิบตัติา่ง ๆ
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7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บรษัิทมีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีส�าหรบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. คา่ตรวจสอบบญัชีประจ�าปี (Audit Fee)

 ส �าหรบัปี 2562 บรษัิทไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5389 แหง่บรษัิท 

เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทย่อยในรอบปี 2562 โดยมีคา่ตรวจสอบบญัชีประจ�าปี 

เป็นจ�านวนเงินรวม 1,740,000 บาท (หนึง่ลา้นเจ็ดแสนสีห่ม่ืนบาทถว้น)

2. คา่สอบทานขอ้มลูทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)

คดิเป็นจ�านวนเงิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึง่หม่ืนบาทถว้น)

รวมเป็นจ�านวนเงินส�าหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ�าปี 2562 เทา่กบั 2,550,000 บาท (สองลา้นหา้แสนหา้หม่ืนบาทถว้น)

ในปี 2562 ผูส้อบบญัชีของบรษัิท คือ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5389 จากบรษัิท เอม็ อาร ์แอนด ์

แอสโซซเิอท จ�ากดั ซึง่อยูใ่นรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับรษัิท / บรษัิทย่อย / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูบ้รหิาร 

รวมถงึผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562164



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการจดัระบบการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและระดบัปฏิบตักิารเพ่ือใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล

ในการปฏิบตังิานในทกุระดบัชัน้ ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 มีกรรมการตรวจสอบ 

เขา้รว่มประชมุครบทกุทา่น ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายในรวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) การ

ควบคมุการปฏิบตังิาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information and Communication) และระบบการ

ตดิตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บรษัิทมีระบบควบคมุภายในเรือ่งการท�าธรุกรรมกบัผูถื้อหุน้

รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทแลว้ ซึง่การ

พิจารณาอนมุตักิารท�าธรุกรรมดงักลา่ว จะค�านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส�าคญั และถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท�ากบับคุคล

ภายนอก ทัง้นี ้การอนมุตัธิรุกรรมดงักลา่วจะกระท�าโดยผูท่ี้ไมมี่สว่นไดเ้สยีในธรุกรรมดงักลา่วเทา่นัน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท

ยงัไดใ้หค้วามเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในส�าหรบัหวัขอ้อ่ืนวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมแลว้

 

ส �าหรบัการด�าเนินการเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบรษัิท บรษัิทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ท�าหนา้ท่ีสอบทานใหบ้รษัิทมีระบบ

ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอและมีประสทิธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอ 

ของระบบควบคมุภายในและระบบการปฏิบตังิานของบรษัิทรว่มกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้รหิารบรษัิท เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิ

งานของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด�าเนินธรุกิจของบรษัิท 

บรษัิทไดมี้การจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท�าหนา้ท่ีในบรษัิท และเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานผล 

การตรวจสอบภายในท่ีเกิดขึน้ ไดแ้ก่ นางสาวพิมพร์ �าไพ บญุชะนะ รว่มกบัการวา่จา้งคนนอกควบคูก่นั ซึง่บรษัิทไดว้า่จา้ง บรษัิท แอค-พลสั 

คอนซลัแตนท ์จ�ากดั โดยมีนางสาววรรณา เมลอืงนนท ์(กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ�ากดั) เป็นหวัหนา้หนว่ย

งานตรวจสอบภายใน เพ่ือท�าหนา้ท่ีตรวจสอบและจดัท�าระบบตรวจสอบการควบคมุภายในของบรษัิทเพ่ือเพ่ิมการตรวจสอบและถ่วงดลุ 

ในการปฏิบตังิานของทกุฝ่ายงาน ซึง่บรษัิทเริม่วา่จา้งบรษัิท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ�ากดั ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัมีความเห็นว่า ไดก้�ากบัดแูลใหผู้ด้ �ารงต�าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีวฒิุการศกึษา 

ประสบการณ ์การอบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีดงักลา่วแลว้

โดยผูต้รวจสอบภายในจะน�าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จดัท�าแผนการตรวจ

สอบภายในประจ�าปีเพ่ือน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนมุตัแิผนงาน ส�าหรบัใชต้ดิตามและตรวจสอบ

ความถกูตอ้งสมบรูณใ์นการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานและนโยบายท่ีบรษัิทก�าหนด ซึ่งบรษัิทไดด้ �าเนินการปรบัปรุงและ

พฒันาคณุภาพการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 

ผูต้รวจสอบภายในไดน้�าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถงึขอ้เสนอแนะและการด�าเนินการของบรษัิทตอ่ขอ้เสนอแนะท่ีมี 

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรบัทราบ ซึง่ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบถงึขอ้เสนอแนะในประเดน็ดา้นระบบควบคมุ 

ภายในบางประเด็นท่ีจะตอ้งด�าเนินการแกไ้ข โดยจะบรรจเุขา้เป็นวาระการติดตามตอ่เน่ืองในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในคราวตอ่ไป ทัง้นีผู้ต้รวจสอบภายในจะน�าเสนอผลการตรวจตดิตามและขอ้ตรวจพบใหมท่ี่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือรบัทราบเป็นประจ�าทกุไตรมาส

โดยภายหลงัจากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบถงึผลการตรวจตดิตามและขอ้ตรวจพบใหมแ่ลว้ ประธานกรรมการตรวจ

สอบจะเป็นผูน้ �าเสนอรายละเอียดขอ้มลูดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือรบัทราบ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหมี้และ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 165รายงานประจ�าปี 2562



เปิดเผยถงึระบบควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสีย่ง ซึง่จะปรากฎในรายงานรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2562 

ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ�าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพิ้จารณาระบบควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสี่ยงของบรษัิท 

โดยหวัขอ้ความเสีย่งหลกัท่ีคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส�าคญั ประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นตา่ง ๆ  และแนวทางในการจดัการกบัความ

เสีย่งดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตังิาน

 บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การประชมุเพ่ือตดิตามปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตังิานเป็นประจ�าทกุสปัดาห ์ระหวา่งหนว่ยงานส�านกังานใหญ่ 

ซึ่งเป็นส่วนของโรงงานผลิต กบัหน่วยงานดา้นฝ่ายการตลาด ซึ่งตัง้อยู่ในส่วนของสาขา เพ่ือจะไดป้ระสานงาน และสามารถ 

รบัทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตังิานรว่มกนัไดอ้ยา่งทนัทว่งที นอกจากนีย้งัมีการตดิตามการปฏิบตังิานในระดบัแผนกฝ่าย 

และหนว่ยงานรว่มกนัทัง้รายวนั และรายสปัดาหอี์กดว้ย 

2. ความเสี่ยงดา้นการเงินและอตัราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงดา้นการเงิน ประเดน็ท่ีส �าคญัในขณะนีคื้อ เรือ่งการบรหิารลกูหนี ้เน่ืองจากบรษัิทมีการขยายงานออกไปอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยในประเดน็นีข้อใหห้นว่ยงานท่ีรบัผิดชอบเรง่แกไ้ขระบบการจดัการเพ่ือตดิตามหนีใ้หมี้ความรอบคอบรดักมุและทนัตอ่สถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้กบัลกูคา้แต่ละรายใหเ้ขา้สู่ระบบท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดระยะเวลาการจดัเก็บหนี ้และลด

มลูคา่หนีค้า้งช�าระนานใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ืองและโดยเรว็ตอ่ไป ส�าหรบัดา้นอตัราแลกเปลี่ยน บรษัิทไดต้ิดตามความเคลื่อนไหว 

เพ่ือใหท้ราบถงึแนวโนม้ท่ีจะเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไดท้นัทว่งที นอกจากนีย้งัมีวงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 

(Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินเพ่ือใชเ้ป็นเครือ่งมือในการปอ้งกนัความเสี่ยง และรองรบัการผนัผวนของคา่เงินท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ นอกจากนีไ้ดพิ้จารณาเพ่ือหาแนวทางลดตน้ทนุการทางการเงินใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย

3. ความเสี่ยงดา้นการผลติ

 ประกอบดว้ยความเสี่ยงท่ีส �าคญั ไดแ้ก่ ความเสี่ยงเก่ียวกบัวตัถดุิบ อาทิ ปัญหาการขาดแคลน ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแนวทางป้องกนัความเสี่ยงเหล่านี ้บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายท่ีก�าหนดใหห้น่วยงาน 

ท่ีเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบตอ้งคอยตรวจตดิตาม และคาดการณถ์งึปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยจะตอ้งรายงานใหร้ะดบัผูบ้รหิารทราบ

โดยเรว็ หากมีสญัญาณ หรอืแนวโนม้ความผิดปกติท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้รวมถงึยงัเนน้นโยบายการลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการ

ผลติใหล้ดลงอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย

4. ความเสี่ยงดา้นลกูคา้รายใหมแ่ละการพึง่พิงลกูคา้ในปัจจบุนั

 ปัจจบุนับรษัิทลดความเสีย่งดา้นลกูคา้รายใหม ่โดยการตรวจสอบถงึความมีตวัตน และความนา่เช่ือถือทางดา้นการเงิน ผา่นขอ้มลู

ของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก่อนจะพิจารณาใหเ้ครดติเทอมส�าหรบัลกูคา้รายใหม ่ส �าหรบัการพึง่พิงลกูคา้ปัจจบุนั

บรษัิทสามารถลดการพึง่พิงกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศไดจ้ากเดมิ โดยปัจจบุนับรษัิทมีสดัสว่นลกูคา้ตา่งประเทศ และลกูคา้ในประเทศ

ท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถงึฝ่ายการตลาดของบรษัิท สามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ลกูคา้ในประเทศอินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีน 

ไดเ้พ่ิมขึน้ ซึง่จะชว่ยลดการพึง่พิงลกูคา้ในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีปัจจบุนัคดิเป็นสดัสว่นมากท่ีสดุส�าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศดว้ย

5. ความเสี่ยงดา้นอคัคีภยัภายในโรงงานและการจดัท�าประกนัภยั

 บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายการปอ้งกนัอคัคีภยั การจดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในกระบวนการ

ผลติ รวมถงึมีการทบทวนวงเงินประกนัภยัเป็นประจ�าทกุปี ซึง่ยงัคงเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้

6. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบขอ้บงัคบั

 บรษัิทไดจ้ดัใหมี้หนว่ยงานท่ีท�าหนา้ท่ีในการก�ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษัิท ซึง่เป็นการปฏิบตัิงานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงาน

เลขานกุารบรษัิท และหนว่ยงานดา้นบญัชีการเงิน เพ่ือมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทไดมี้การปฏิบตัติามกฎหมาย 

ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการอยา่งถกูตอ้ง โดยยงัคงเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้

7. ความเสี่ยงจากการเขา้ลงทนุและการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม

 เน่ืองจากบรษัิทมีการเขา้ลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มหลายแห่ง คณะกรรมการบรษัิทไดมี้นโยบายท่ีจะพิจารณาการบรหิาร

จดัการความเสี่ยงครอบคลมุถงึความเสี่ยงตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด�าเนินธรุกิจหรอืการเขา้ลงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิท

รว่มเหลา่นัน้ดว้ย ซึง่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยทางกรรมการ ผูบ้รหิารและทีมงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษัิทไดเ้ขา้รว่ม 

การประชมุในระดบัคณะกรรมการ และคณะท�างานของบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม เพ่ือจะไดท้ราบความเคลื่อนไหว และความคืบหนา้

ในการด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562166



รา
ยก

าร
ระ

ห
ว่า

งก
ัน

รา
ยก

าร
ระ

หว
า่ง

กนั

รา
ยล

ะเ
อีย

ดร
าย

กา
รร

ะห
วา่

งก
นัข

อง
บร

ษิั
ทก

บับ
คุค

ลที่
อา

จมี
คว

าม
ขดั

แย
ง้ท

าง
ผล

ปร
ะโ

ยช
นท์ี่

เกิ
ดข

ึน้ใ
น 

ปี 
25

62
 แ

ละ
 ปี

 2
56

1 
มีด

งันี
้

คว
าม

เห
น็ข

อง
คณ

ะก
รร

มก
าร

ตร
วจ

สอ
บ

บุค
คล

ที่อ
าจ

มีค
วา

มข
ัดแ

ย้ง
ลัก

ษณ
ะค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์
ลัก

ษณ
ะร

าย
กา

ร

มูล
ค่า

ขอ
งร

าย
กา

ร
ระ

หว
่าง

กัน
 (ล

้าน
บา

ท)
คว

าม
จ�า

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

ปี 
25

62
 

ปี 
25

61

1.
 บ

จก
.อิ

นเ
ดก็

ซ ์

ลฟิ
วิ่ง

มอ
ลล

 ์

   
 (I

nd
ex

 L
iv

in
g 

M
al

l)

มีก
รร

มก
าร

เป็
นค

ูส่ม
รส

ขอ
ง

นา
ยอ

าร
กัษ

 ์ส
ขุส

วสั
ด ์

ซึง่
ด�า

รง
ต�า

แห
นง่

เป็
น 

ผูถ้ื
อห

ุน้ 
กร

รม
กา

ร 

กร
รม

กา
รผ

ูม้ีอ
�าน

าจ
ลง

นา
ม 

แล
ะผ

ูบ้ร
หิา

รข
อง

บร
ษิั

ท

ค่า
เช่

าแ
ละ

ค่า
บ

ริก
าร

โช
วร์ู

ม
: บ

รษิั
ทเ

ชา่
พืน้

ที่ 
In

de
x 

Li
vi

ng
 M

al
l เ

พื่อ
จ�า

หน
า่ย

เฟ
อร

น์ิเ
จอ

รไ์
มย้

าง
พา

รา
 

ภา
ยใ

ตต้
รา

สนิ
คา้

 “E
LE

G
A”

   

9.
08

18
.9

1
- 

เพื่
อเ

ป็น
กา

รข
ยา

ยต
ลา

ดภ
าย

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 แล
ะเ

พื่อ
ให

ผ้ล
ติภ

ณั
ฑข์

อง
บร

ษิัท
เป็

นที่
รูจ้

กัม
าก

ขึน้
 

บร
ษิัท

ได
เ้ช

า่พื
น้ที่

ภา
ยใ

น 
In

de
x L

ivi
ng

 M
al

l ใ
นท

�าเ
ลที่

มีศ
กัย

ภา
พ

ใน
ช่ว

งที่
ผ่า

นม
า

เพื่
อว

าง
จ�า

หน
่าย

ผล
ิตภ

ณั
ฑ

ป์ร
ะเ

ภท
เฟ

อร
น์ิเ

จอ
รส์

�าเ
รจ็

รูป
ที่ผ

ลิต
จา

กไ
มย้

าง
พา

รา

แล
ะไ

มจ้
ริง

 ภ
าย

ใต
ต้ร

าส
นิค

า้ 
“E

LE
G

A“
 อ

ยา่
งไ

รก็
ตา

ม 
ณ

 ว
นัที่

 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
2 

บร
ษิัท

ได
ด้�า

เนิ
นก

าร
ปร

บัก
ลย

ทุธ
ช์อ่

งท
าง

กา
รจ

�าห
นา่

ยส
นิค

า้ภ
าย

ใต
ต้ร

า “
EL

EG
A”

 ให
ม ่

จงึ
ได

ด้�า
เนิ

นก
าร

ยก
เล

กิพื
น้ที่

เช
า่ก

บัท
าง

 In
de

x 
Li

vin
g 

M
al

l เ
ป็น

ที่เ
รยี

บร
อ้ย

แล
ว้ 

- 
ที่ผ

า่น
มา

 In
de

x 
Li

vin
g 

M
al

l ไ
มม่ี

นโ
ยบ

าย
ให

บ้คุ
คล

อื่น
เช

า่พื
น้ที่

เพื่
อจ

�าห
นา่

ยส
นิค

า้ 

นอ
กจ

าก
จะ

เป็
นก

าร
จ�า

หน
่าย

สิน
คา้

เพื่
อเ

ติม
เต

็มค
วา

มต
อ้ง

กา
รข

อง
ลกู

คา้
เท

่าน
ัน้ 

ซึง่
กา

รเ
ชา่

พืน้
ที่เ

พื่อ
จ�า

หน
า่ย

ผล
ติภ

ณั
ฑ

ข์อ
งบ

รษิั
ทใ

น 
In

de
x L

ivi
ng

 M
al

l ถื
อเ

ป็น
กา

ร

เต
มิเ

ตม็
เฟ

อร
น์ิเ

จอ
รท์ี่

วา
งจ

�าห
นา่

ยใ
น 

In
de

x L
ivi

ng
 M

al
l ใ

หม้ี
คว

าม
สม

บรู
ณ

ม์า
กข

ึน้ 

ทัง้
นี ้

บร
ษิัท

จา่
ยค

า่เ
ชา่

พืน้
ที่ใ

หก้
บั 

In
de

x L
ivi

ng
 M

all
 ใน

รา
คา

ที่ส
มเ

หต
สุม

ผล
 ย

ตุธิ
รร

ม 

แล
ะเ

ป็น
ไป

ตา
มป

กต
ธิรุ

กิจ
กา

รค
า้ 

(F
ai

r a
nd

 a
t a

rm
’s 

le
ng

th
) 

- 
บร

ษิัท
ขา

ยเ
ฟอ

รน์ิ
เจ

อร
ไ์ม

ป้า
รต์

เิค
ลิบ

อร
ด์ใ

หก้
บั 

In
de

x 
Li

vin
g 

M
al

l โ
ดย

เร
ิม่จ

�าห
นา่

ย

ตัง้
แต

เ่ดื
อน

กนั
ยา

ยน
 2

55
5 

ซึง่
ก�า

หน
ดร

าค
าข

าย
ตา

มเ
กณ

ฑ
ก์า

รพิ
จา

รณ
าก

�าห
นด

รา
คา

ขอ
งบ

รษิั
ท 

ซึง่
ยตุ

ธิร
รม

 แ
ละ

เป็
นไ

ปต
าม

ปก
ตธิ

รุกิ
จก

าร
คา้

 (F
ai

r a
nd

 a
t a

rm
’s 

le
ng

th
 

ba
sis

)

-  
 เนื่

อง
จา

กบ
รษิั

ทมี
กา

รผ
ลติ

สนิ
คา้

เฟ
อร

น์ิเ
จอ

รใ์
หก้

บั 
In

de
x L

ivi
ng

 M
al

l ใ
นส

นิค
า้บ

าง
รุน่

 

จงึ
มีค

วา
มจ

�าเ
ป็น

จะ
ตอ้

งซื
อ้ก

ระ
ดา

ษ
ปิด

ผิว
แล

ะข
อบ

พีวี
ซี 

เพื่
อใ

ชเ้
ป็น

วตั
ถดุ

บิใ
นก

าร

ผล
ติเ

ฟอ
รน์ิ

เจ
อร

ใ์ห
ก้บั

กล
ุม่ 

In
de

x 
Li

vi
ng

 M
al

l ใ
นข

ณ
ะเ

ดีย
วก

นัท
าง

บร
ษิั

ทก็
ได

ม้ี

กา
รจ

�าห
นา่

ยก
ระ

ดา
ษปิ

ดผิ
วใ

หก้
บั 

IIF
 เพื่

อใ
ชใ้

นก
าร

ผล
ติเ

ฟอ
รน์ิ

เจ
อร

ด์ว้
ย 

ทัง้
นีม้ี

กา
ร

ก�า
หน

ดร
าค

าข
าย

ตา
มเ

กณ
ฑ

ก์า
รพิ

จา
รณ

าก
�าห

นด
รา

คา
ขอ

งบ
รษิั

ท 
ซึง่

ยตุ
ธิร

รม
 แ

ละ

เป็
นไ

ปต
าม

ปก
ตธิ

รุกิ
จก

าร
คา้

 (F
ai

r a
nd

 a
t a

rm
’s 

le
ng

th
 b

as
is)

ขา
ยส

ิน
ค้า

: บ
รษิั

ทจ
�าห

นา่
ยเ

ฟอ
รน์ิ

เจ
อร

ป์า
รต์

เิค
ลิบ

อร
ด์

ให
ก้บั

 In
de

x 
Li

vi
ng

 M
al

l โ
ดย

เร
ิ่ม

มีก
าร

จ�า
หน

่าย
เมื่

อ

เดื
อน

กัน
ยา

ยน
 2

55
5

12
.3

3
6.

58

ลูก
ห

นี
้ กา

รค้
า:

 In
de

x 
Li

vi
ng

 M
al

l มี
ยอ

ดค
า้ง

ช�า
ระ

ค่า

สนิ
คา้

กบั
บร

ษิัท
 โด

ยย
อด

หนี
ด้งั

กล
า่ว

ยงั
ไม

ค่ร
บก

�าห
นด

ช�า
ระ

2.
69

2.
24

เง
นิ

ป
ระ

กัน
กา

รเ
ช่า

แล
ะบ

ริก
าร

โช
วร์ู

ม
: บ

รษิั
ทว

าง
เงิ

น

ปร
ะก

นัก
าร

เช
่าแ

ละ
บร

กิา
รโ

ชว
ร์ูม

ให
ไ้ว

ก้บั
 In

de
x 

Li
vi

ng
 

M
al

l เ
พื่อ

เป็
นห

ลกั
ปร

ะก
นัใ

นก
าร

เช
่าพื

น้ที่
แล

ะก
าร

บร
กิา

ร

ขอ
ง 

In
de

x 
Li

vi
ng

 M
al

l ซ
ึง่เ

ป็น
ไป

ตา
มเ

งื่อ
นไ

ขส
ญั

ญ
าเ

ชา่

แล
ะบ

รกิ
าร

พืน้
ที่

2.
00

4.
60

เจ
า้ห

นี
อ้ืน่

: เ
ป็น

รา
ยก

าร
คา้

งจ
า่ย

คา่
เช

า่แ
ละ

คา่
บร

กิา
รข

อง
 

In
de

x 
Li

vi
ng

 M
al

l ซ
ึ่งไ

ม่เ
ขา้

รอ
บก

าร
จ่า

ยเ
งิน

ขอ
งบ

รษิั
ท 

ทัง้
นี ้

บร
ษิัท

ได
จ้า่

ยช
�าร

ะย
อด

คา้
งด

งัก
ลา่

วก
บั 

In
de

x 
Li

vin
g 

M
al

l เ
รยี

บร
อ้ย

แล
ว้

0.
00

1.
85

ค่า
ตก

แต
ง่โ

ชว
ร์ูม

 (บ
นัท

กึเ
ป็น

สนิ
ทรั

พ
ยไ์

ม่ห
มุน

เว
ยีน

อืน่
): 

เป็
นร

าย
กา

รค
า่ต

กแ
ตง่

โช
วร์ู

ม 
In

de
x 

Li
vi

ng
 M

al
l ซ

ึง่จ
า่ย

เงิ
น

ขอ
งบ

รษิั
ทไ

ปแ
ลว้

แต
ท่ย

อย
ตดั

จา่
ยเ

ป็น
คา่

ใช
จ้า่

ย

0.
00

0.
15

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 167รายงานประจ�าปี 2562



บุค
คล

ที่อ
าจ

มีค
วา

มข
ัดแ

ย้ง
ลัก

ษณ
ะค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์
ลัก

ษณ
ะร

าย
กา

ร

มูล
ค่า

ขอ
งร

าย
กา

ร
ระ

หว
่าง

กัน
 (ล

้าน
บา

ท)
คว

าม
จ�า

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

ปี 
25

62
 

ปี 
25

61

2.
 บ

จก
.อิ

นเ
ดก็

ซ ์

อิน
เต

อร
เ์ฟิ

รน์
 (I

IF
)

มีก
รร

มก
าร

เป็
นค

ูส่ม
รส

ขอ
งน

าย
อา

รัก
ษ

์ ส
ุขส

วัส
ด ์

ซึง่
ด�า

รง
ต�า

แห
นง่

เป็
นผ

ูถ้ือ
หุน้

 

กร
รม

กา
ร ก

รร
มก

าร
ผูม้ี

อ�า
นา

จ

ลง
น

าม
 แ

ละ
ผู้บ

ริห
าร

ขอ
ง

บร
ษิั

ท

ข
าย

สิ
น

ค้
า 

บ
ริษั

ทจ
�าห

น่า
ยผ

ลิต
ภั

ณ
ฑ

ก์ร
ะด

าษ
ปิ

ดผิ
ว 

ให
ก้บั

 II
F 

โด
ยเ

ริม่
จ�า

หน
า่ย

ใน
ปี 

25
53

12
.8

0
10

.4
1

ลูก
ห

นี
ก้า

รค้
า 

IIF
 มี

ยอ
ดค

า้ง
ช�า

ระ
ค่า

กร
ะด

าษ
ปิด

ผิว
กบั

บร
ษิั

ท 
โด

ยมี
อา

ยลุ
กูห

นีอ้
ยู่ใ

นช
่วง

ไม
่เกิ

น 
3 

เดื
อน

 ซ
ึ่งเ

ป็น

ปก
ตขิ

อง
กา

รช
�าร

ะค
า่ส

นิค
า้ข

อง
 II

F

3.
83

3.
85

ซือ้
วัต

ถุด
บิ

 บ
รษิั

ทซื
อ้ก

ระ
ดา

ษปิ
ดผิ

วแ
ละ

ขอ
บพี

วีซี
จา

ก 
IF

F 

เพื่
อผ

ลติ
สนิ

คา้
บา

งรุ
น่จ

�าห
นา่

ยใ
หก้

บั 
In

de
x 

Li
vi

ng
 M

al
l

0.
00

1.
05

3.
 น

าย
อา

รกั
ษ

 ์ 

สขุ
สว

สัด
ิ์

ซึง่
ด�า

รง
ต�า

แห
นง่

เป็
นผ

ูถ้ือ
หุน้

 

กร
รม

กา
ร ก

รร
มก

าร
ผูม้ี

อ�า
นา

จ

ลง
น

าม
 แ

ละ
ผู้บ

ริห
าร

ขอ
ง

บร
ษิั

ท

บร
ิษั

ทไ
ดจ้

�าห
น่า

ยส
ิทธิ

เร
ียก

รอ้
งต

าม
สญั

ญ
าก

ูย้ืม
เงิ

นใ
น

วง
เงิ

น 
19

.4
3 ล

บ.
 พ

รอ้
มด

อก
เบี

ย้ค
า้ง

ช�า
ระ

ขอ
งเงิ

นต
น้ด

งัก
ลา่

ว 

โด
ยแ

บ่ง
ช�า

ระ
เป็

นง
วด

 7
 ง

วด
 ๆ

 ล
ะ 

6 
เดื

อน
 เร

ิ่ม
ตัง้

แต
่

เดื
อน

ธนั
วา

คม
 2

56
2 

ใน
จ�า

นว
นเ

งิน
งว

ดล
ะ 

2.
78

 ล
า้น

บา
ท 

แล
ะมี

ส่ว
นที่

คิด
ดอ

กเ
บีย้

จา
กก

าร
ผ่อ

นช
�าร

ะด
งัก

ล่า
วใ

น

อตั
รา

รอ้
ยล

ะ 
6 

ตอ่
ปี

19
.4

3
0.

00
ตา

มที่
บร

ษิั
ทไ

ดใ้
หก้

ูย้ืม
เงิ

นจ
�าน

วน
 5

0,
00

0,
00

0 
บา

ท 
แก่

 บ
รษิั

ท 
อิน

เต
อร

 ์ฟ
าร

อ์ีส
ท ์

เอ
น็เ

นอ
รย์ี่

 ค
อร

ป์อ
เร

ชั่น
 จ

�าก
ดั 

(ม
หา

ชน
) (

“IF
EC

”)
 ต

าม
สญั

ญ
าก

ูย้ืม
เงิ

นฉ
บบั

ลง
วนั

ที่ 

26
 ธ

ันว
าค

ม 
25

59
 (“

สญั
ญ

าก
ยู้ืม

เงิ
น”

) ณ
 ว

ันที่
 2

4 
ธัน

วา
คม

 2
56

2 
บร

ิษั
ทเ

ป็น
 

เจ
า้ห

นีส้
ญั

ญ
าก

ูย้ืม
เงิ

นต
อ่ 

IF
EC

 เป็
นจ

�าน
วน

เงิ
นร

วม
 5

8,
30

4,
24

6.
58

 บ
าท

 ป
ระ

กอ
บ

ดว้
ยเ

งิน
ตน้

จ�า
นว

น 
50

,0
00

,0
00

 บ
าท

 แ
ละ

ดอ
กเ

บีย้
คง

คา้
งจ

 า
นว

น 
8,

30
4,

24
6.

58
 บ

าท
 

โด
ยบ

รษิั
ทไ

ดต้
กล

งจ
�าห

นา่
ยส

ทิธิ
เร

ยีก
รอ้

งใ
นส

ญั
ญ

าเ
งิน

กูด้
งัก

ลา่
วใ

หแ้
ก่ผ

ูซ้ือ้
 จ

�าน
วน

 

2 
รา

ย 
ได

แ้ก่
 น

าย
คม

วิท
ย ์

บุญ
ธ�า

รง
กิจ

 ใ
นร

าค
าข

าย
 3

8,
86

9,
49

7.
33

 บ
าท

 แ
ละ

 

นา
ยอ

าร
กัษ

 ์ส
ขุส

วสั
ดิใ์

นร
าค

าข
าย

 1
9,

43
4,

74
9.

25
 บ

าท
 ท

ัง้นี
ม้ีก

าร
ก�า

หน
ดร

าค
าข

าย

แล
ะเ

งื่อ
นไ

ขต
าม

เก
ณ

ฑ
ก์า

รพิ
จา

รณ
าก

�าห
นด

รา
คา

ขอ
งบ

รษิั
ท 

ซึง่
ยตุ

ธิร
รม

 แ
ละ

มีค
วา

ม 

สม
เห

ตสุ
มผ

ล 
เป็

นไ
ปเ

พื่อ
ปร

ะโ
ยช

นข์
อง

บร
ษิั

ท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562168



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย 

หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในการประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 โดยไดใ้หค้วามเหน็วา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล ยตุธิรรม และเป็นไปตามปกตธิรุกิจการคา้ (Fair and at arm’s length basis)

1. นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท�ารายการระหว่างกัน รวมท้ังการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตซึ่งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชน 

จะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ�านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไขการคา้ปกตหิรอืราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้

และไมก่่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ฝ่ายบรหิารของบรษัิทสามารถด�าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการ

บรษัิทไดพิ้จารณาอนมุตัิ และใหจ้ดัท�ารายงานสรุปเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส

ส�าหรบัในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีไมเ่ป็นรายการทางการคา้ปกต ิบรษัิทจะจดัใหมี้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั 

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั 

ท่ีอาจเกิดขึน้ บรษัิทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรอืผูต้รวจสอบบญัชี เป็นผูใ้หค้วามเหน็เก่ียวกบั

รายการระหวา่งกนัดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจและใหค้วาม

เหน็ตอ่คณะกรรมการบรษัิทหรอืผูถื้อหุน้ตามแตก่รณี เพ่ืออนมุตัริายการดงักลา่วก่อนการเขา้ท�ารายการ ทัง้นี ้บรษัิทจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั 

ดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบรษัิท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตักิารท�ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ผูท่ี้อาจ

มีความขดัแยง้หรอืมีสว่นไดเ้สียในการท�ารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงมตใินการท�ารายการระหวา่งกนันัน้ ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบรษัิทมีความจ�าเป็นตอ้งท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท บรษัิทจะ

ก�าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถอา้งอิงเปรยีบเทียบไดก้บัเง่ือนไข

หรอืราคาท่ีเกิดขึน้กบัธรุกิจประเภทเดียวกนัท่ีบรษัิทกระท�ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บรษัิทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วาม

เหน็เก่ียวกบัราคา อตัราคา่ตอบแทน รวมทัง้ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมี่ความช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษัิทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญ

อิสระเฉพาะดา้นหรอืผูส้อบบญัชีของบรษัิท เป็นผูใ้หค้วามเหน็เก่ียวกบัการท�ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจ

สอบใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจและใหค้วามเหน็ตอ่คณะกรรมการบรษัิทหรอืผูถื้อหุน้ตามแตก่รณี ทัง้นี ้บรษัิทจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั 

ดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบรษัิท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏิบตัติามระเบียบตา่ง ๆ ท่ีไดก้ �าหนดขึน้และกรรมการจะตอ้งไมอ่นมุตัิ

รายการใด ๆ ท่ีตนหรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบับรษัิท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่ว

ซึง่บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค�าสั่ง หรอืขอ้ก�าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการเก่ียวโยงกนั

และการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ินของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย และตามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยโดยเครง่ครดั นอกจากนี ้

บรษัิทจะไมท่ �ารายการระหวา่งกนักบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไมใ่ชก่ารด�าเนินธรุกิจตามปกตขิองบรษัิท

2. การอนุมัติในหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ในการท�า
ธุรกรรมระหว่างบรษัิท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง

ปัจจบุนับรษัิท และบรษัิทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งในอนาคตบรษัิทและบรษัิทย่อยอาจมีรายการระหว่าง

กนักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม ซึง่บรษัิทสามารถท�าธุรกรรมดงักลา่วได ้หากธุรกรรมนัน้มีขอ้ตกลง

ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ�านาจต่อรองทางการคา้ 

ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

ครัง้ท่ี 1/2555 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2555 มีมตอินมุตัใินหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

ในการท�าธรุกรรมระหวา่งบรษัิทกบับคุคลเก่ียวโยง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด�าเนินการในอนาคต

3. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุ ในอนาคตถา้มีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัทจะจดัใหมี้การน�าเสนอรายการดงักล่าวผ่านท่ีประชมุ

คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้เพ่ือดูแลใหร้ายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบาย 

การก�าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยตอ่ไป

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562170



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการก�ากบั

ดแูลกิจการของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้งบการเงินและขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ 

ในรายงานประจ�าปี ถกูจดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ซึง่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

อยา่งเพียงพอ โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมโดยถือปฏิบตัอิยา่งสม�า่เสมอ และใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์

และโปรง่ใสตอ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหมี้ระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดใหมี้และด�ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมั่นอย่างมีเหตผุลต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงิน การดแูลรกัษาทรพัยส์ินมีระบบการ

ปอ้งกนัท่ีดีไมมี่รายการทจุรติหรอืมีการด�าเนินการท่ีผิดปกต ิรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้แตอ่ยา่งใด เง่ือนไข 

ทางการคา้เป็นแบบธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่คณะกรรมการบรษัิท ไดมี้การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท�าหนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและ

คณุภาพของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารความเสี่ยง และรายงานผลการ

ปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดว้ยความเรยีบรอ้ย และไดบ้นัทกึความเหน็เก่ียวกบัเรือ่งนีไ้วใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปีดว้ยแลว้

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมแลว้อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ มีความเพียงพอ

และเหมาะสม สามารถใหค้วามเช่ือมั่นอย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถือของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผูส้อบบัญชีของบริษัท ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป โดยไดแ้สดงความเห็น 

วา่งบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 171รายงานประจ�าปี 2562



การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
ในรอบปี 2562 บรษัิทไดด้ �าเนินการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท�ากบั

ลกูคา้ ซึง่ในการน�าเสนอขอ้มลูตวัเลขทางการเงิน ส�าหรบัรอบปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ทางบรษัิท 

ไดป้รบัปรุงตวัเลขรายไดเ้พ่ือประโยชนใ์นการเปรยีบเทียบกบัปี 2562 ไวเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขาย ช่วงปี 2562 บรษัิทมียอดขายโดยภาพรวมลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราการเติบโต 

ของชว่งปีอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา โดยสาเหตท่ีุส �าคญัเกิดจากรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยสนิคา้ภายในประเทศลดลง จากชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย

สินคา้ผ่านโชวรู์ม ELEGA และรายไดจ้ากการจ�าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านกลุม่รา้นคา้สง่และรา้นคา้ปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ซึง่บรษัิท 

ใชต้ราสนิคา้ Costa ลดลงอยา่งมีนยัส�าคญั

นอกจากนีส้ว่นหนึง่เกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีแขง็คา่ขึน้ในชว่งปี 2562 ถงึแมต้วัเลขการสง่ออกในรูปเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัจะเตบิโต

เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีผา่นมาก็ตาม ดงันัน้โดยภาพรวมหากคดิเป็นเงินบาท บรษัิทจะมีสดัสว่นการสง่ออกเตบิโตเพียงรอ้ยละ 2.41 

ในขณะท่ีบรษัิทสามารถสรา้งรายไดจ้ากการสง่ออกในรูปเหรยีญดอลลา่รส์หรฐัไดเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.9 ท่ีผ่านมา ถึงแมจ้ะเป็นอตัรา

การเติบโตท่ีไม่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้แตใ่นช่วงปี 2562 บรษัิทไดเ้ริม่ปรบักลยทุธก์ารเจาะกลุม่ลกูคา้ในประเทศใหม่ ๆ ไดแ้ก่ 

กลุ่มลกูคา้จากประเทศอินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีน ซึ่งเริ่มเห็นผลโดยการรบัค�าสั่งซือ้จากกลุ่มลกูคา้ประเทศอินเดีย ตัง้แต ่

ชว่งไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 ท่ีผา่นมา ซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพพรอ้มท่ีจะสง่ค�าสั่งซือ้ไดเ้พ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองกบับรษัิท นอกจาก

การน�าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ แลว้ บรษัิทยงัคงเนน้การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรบัลดปรมิาณการขาย 

ในกลุม่ผลติภณัฑเ์ดมิ ๆ ท่ีลกูคา้มีการสั่งซือ้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่บางผลติภณัฑเ์น่ืองจากมีการคา้ขายมาอยา่งยาวนาน จงึเป็นการยาก

ท่ีจะขอปรบัเพ่ิมราคาสนิคา้จากลกูคา้ ซึง่วิธีการดงักลา่วจะเป็นอีกชอ่งทางหนึง่ท่ีจะชว่ยใหบ้รษัิทมีอตัราการท�าก�าไรท่ีเพ่ิมขึน้ได ้

นอกจากนีก้ารจ�าหน่ายสินคา้ภายในประเทศ บริษัทยังไดมี้การปรบักลยุทธก์ารบริหารจัดการช่องทางการจ�าหน่ายสินคา้ใหม ่

โดยพิจารณาแนวทางลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายคงท่ี เม่ือเทียบกบัโอกาสในการสรา้งยอดขายท่ีเติบโตขึน้ ดงันัน้บรษัิทจงึไดพิ้จารณา

ตดัสนิใจปิดสาขาโชวรู์ม ELEGA ทัง้หมดเป็นท่ีเรยีบรอ้ยภายในสิน้ปี 2562 ท่ีผา่นมา รวมถงึการปรบัปรุงและสรา้งระบบการจ�าหนา่ย

สินคา้ในกลุม่รา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่รายย่อยภายใตต้ราสินคา้ Costa ใหม่ จงึสง่ผลใหใ้นรอบปี 2562 บรษัิทมีรายไดล้ดลงจาก

สองช่องทางการจ�าหน่ายดงักลา่วรอ้ยละ 48.88 เม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้เกิดขึน้ในปี 2561 สง่ผลใหภ้าพรวมยอดขายภายในประเทศ

ลดลงกว่ารอ้ยละ 22.12 และหากพิจารณาจากภาพรวมของรายไดจ้ากการขายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในรอบปี 2562 บริษัทมีรายได ้

จากการขายลดลงเทา่กบัรอ้ยละ 9.97

นบัตัง้แต่กลุ่มบริษัทอีสตโ์คสท ์ไดด้ �าเนินการปรบัโครงสรา้งการด�าเนินธุรกิจเสร็จสมบูรณเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยตัง้แต่ช่วงปี 2554 นัน้ 

บรษัิทไดป้ระกอบธุรกิจผ่านการด�าเนินการของ 2 นิติบคุคล ประกอบดว้ย บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ�ากดั (ก่อนการแปรสภาพ

เป็นบรษัิทมหาชน) และ บรษัิท วีวี – เดคคอร ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทย่อย ท่ีบรษัิทถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.95 โดยภายหลงั 

การจดัโครงสรา้งดงักลา่วแลว้ บรษัิทจะมีลกัษณะการด�าเนินธรุกิจหลกั คือ การเป็นผูผ้ลติและจดัจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ 

เฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา กระดาษปิดผิว ไมย้างพาราแปรรูป อบแหง้ เพ่ือใชป้ระกอบในการผลิตเฟอรนิ์เจอร ์การผลิตและจ�าหน่าย 

ไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ ส �าหรบัการจดัจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรผ์่านโชวรู์มสาขาภายใตต้ราสินคา้ ELEGA 12 แห่ง ซึ่งจ�าหน่าย

เฟอรนิ์เจอรไ์มจ้รงิ ทัง้นีร้วมถงึการผลติภายในประเทศและท่ีน�าเขา้จากตา่งประเทศ และ FINNA HOUSE ซึง่จดัเป็นพืน้ท่ีคอรเ์นอร์

ภายในโชวรู์ม ELEGA โดย FINNA HOUSE จะเป็นการน�าเสนอรูปแบบของผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท่ี์ผลติโดยใชล้ขิสทิธ์ิลายการต์นู

ดิสนีย ์ภายใตก้ารเป็นผูไ้ดร้บัสิทธิในการใชล้ายการต์ูนเพ่ือการผลิตเฟอรนิ์เจอร ์(Franchisee) ซึ่งขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียว 

ในประเทศไทย นอกจากนีบ้รษัิทยงัเป็นผูใ้หบ้รกิารตดัแผน่ปิดขอบไม ้(พีวีซี) ดว้ย 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562172



ทัง้นีน้บัตัง้แตส่ิน้ปี 2562 ท่ีทางบรษัิทไดด้ �าเนินการปิดสาขาโชวรู์ม ELEGA บรษัิทไดด้ �าเนินการน�าผลติภณัฑท่ี์เคยจ�าหนา่ยภายใน

โชวรู์ม ELEGA และ FINNA HOUSE มาจดัแสดงและจ�าหนา่ยอยูภ่ายในพืน้ท่ีของ ECF OUTLET ซึง่เป็นโชวรู์มท่ีจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอร ์

ทุกแบรนด ์ทุกรูปแบบ ภายใตก้ารผลิตและจ�าหน่าย รวมทัง้สินคา้น�าเขา้ของบริษัท โดย ECF OUTLET ตัง้อยู่ภายใน บริษัท 

แสงอดุม ไลท้ต์ิง้เซ็นเตอร ์จ�ากดั ณ ส�านกังานใหญ่รงัสิต บริเวณถนนวิภาวดีรงัสิตขาเขา้ นอกจากนีย้งัมีสินคา้วางจ�าหน่ายผ่าน 

ชอ่งทางออนไลน ์www.elegathai.com ดว้ย

ตอ่มาในชว่งปี 2560 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพ่ิมเติมอีก 1 แหง่ คือ บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“บรษัิทยอ่ย” หรอื 

“ECFH”) ในฐานะบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทถือหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 ท่ีผ่านมา ECFH คือผูด้ �าเนินธุรกิจรา้นคา้ปลีก Can Do ซึ่งมี 

การด�าเนินการในรูปแบบรา้น 100 เยน ท่ีบรษัิทไดซื้อ้แฟรนไชสม์าจากประเทศญ่ีปุ่ น โดยจ�าหนา่ยสนิคา้ทัง้รา้นในราคาเดียวคือ 60 บาท 

ปัจจบุนั นบัตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมา ECFH ไดห้ยดุการด�าเนินธรุกิจในสว่นของรา้น Can Do ทัง้หมดเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากสาเหตผุลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีตัง้เป้าไว ้และมีผลขาดทนุจากการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และขณะนีท้างบริษัทอยู่

ระหวา่งการจดัหารูปแบบการด�าเนินธรุกิจใหมใ่หก้บั ECFH ซึง่ปัจจบุนัยงัไมไ่ดข้อ้สรุป

ตอ่มาบรษัิทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (ECF-P) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 เพ่ือด�าเนิน

ธรุกิจดา้นพลงังาน ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิทรว่มหรอืกิจการรว่มคา้ รวม 2 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 เพ่ือลงทนุในธุรกิจดา้นโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ปัจจบุนัรบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรจากบรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี 

เอนเนอรจี์ จ�ากดั ซึง่ด �าเนินโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ท่ีอ �าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส และบรษัิท 

เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จ�ากดั ซึ่งด �าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ท่ีอ �าเภอลอง 

จงัหวดัแพร ่ซึง่ทัง้สองบรษัิทดงักลา่วเริม่มีรายไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ลว้ และส�าหรบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ECF-P ไดเ้ขา้

ลงทนุในบรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 เพ่ือลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์

ขนาด 220 เมกะวตัต ์ประเทศเมียนมาร ์ปัจจบุนัไดเ้ริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยจ์ากการก่อสรา้งโครงการเฟส 

ท่ี 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีผา่นมา

ส�าหรบับรษัิท แพลทเนทบอรด์ จ�ากดั ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ีไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เป็นบรษัิทลา่สดุ และมีสดัสว่นการถือหุน้โดยบรษัิท

ท่ีรอ้ยละ 57 นัน้ ปัจจบุนัยงัอยู่ระหว่างการวางแผนการทบทวนความเป็นไปไดข้องโครงการ การจดัหาท่ีดิน การก่อสรา้งโครงการ

โรงงานผลติและจ�าหนา่ยแผน่ไม ้(Wood-based Panel) ไดแ้ก่ แผน่ไมเ้อม็ดีเอฟ (MDF) โดยยงัไมเ่ริม่มีรายไดใ้นเชิงพาณิชยใ์นขณะนี้

ผลการด�าเนินงาน 
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
รายไดข้องบรษัิทสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ ์และชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยได ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายไดข้องบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ์สามารถเรียงล�าดบัสดัส่วนท่ีส �าคญัเม่ือเทียบกับรายไดจ้ากการขายทัง้หมด 

ส�าหรบัปี 2562 ไดด้งันี ้

อนัดบัท่ี 1 คือ รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ มลูคา่ 932.74 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 74.37 

อนัดบัท่ี 2 คือ รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพารา มลูคา่ 145.03 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11.56 

อนัดบัท่ี 3 คือ รายไดจ้ากการจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรท่ี์จ�าหน่ายผ่านโชวรู์ม กลุ่มรา้นคา้ส่ง และรา้นคา้ปลีกรายย่อย (Dealer) 

มลูคา่ 117.53 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.37 

อนัดบัท่ี 4 คือ รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยกระดาษปิดผิว มลูคา่ 47.87 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.82 

อนัดบัท่ี 5 คือ รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยไมย้างพาราแปรรูปอบแหง้ มลูคา่ 8.68 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.69 

อนัดบัท่ี 6 คือ รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยรา้นคา้ปลีก Can Do มลูคา่ 2.33 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.19
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ส�าหรบัการเปรยีบเทียบอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการจ�าหน่ายเฟอรนิ์เจอรแ์ยกตามแตล่ะประเภทผลิตภณัฑโ์ดยเปรยีบเทียบ 

ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 โดยรายไดจ้ากการขายเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ซึ่งเป็นรายได้

หลักและเป็นผลิตภัณฑห์ลักเพ่ือการส่งออกของบริษัท สามารถสรา้งอัตราการเติบโตของยอดขายไดไ้ม่ต �่ากว่ารอ้ยละ 5.62 

โดยส่วนหนึ่งไดร้บัผลกระทบจากปัญหาค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ประมาณรอ้ยละ 1.28 จากอัตราแลกเปลี่ยน 31.47 บาทต่อ

ดอลล่ารส์หรฐั มาอยู่ท่ี 31.07 บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัในรอบปี 2562 ดว้ย

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562

(หนว่ย : ลา้นบาท)

รายไดจ้ากร้านค้าปลีกแคนด ู(Can Do)

ในสว่นของการด�าเนินธุรกิจของ บรษัิท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“ECFH”) บรษัิทมีรายไดจ้ากการด�าเนินธุรกิจรา้นคา้ปลีกรายย่อย 

ในรูปแบบการจ�าหน่ายสินคา้ทัง้รา้นในราคาเดียว (60 บาท) ในรูปแบบรา้น 100 เยน ท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 เท่ากบั 10.60 ลา้นบาท 

ซึง่รา้น Can Do ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิาร เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา และตลอดรอบปี 2561 ท่ีผา่นมาบรษัิทไดท้ยอยปิดสาขา

ท่ีเปิดใหบ้รกิาร จนสิน้สดุการจ�าหนา่ยผลติภณัฑข์องรา้น Can Do เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมา

รายไดจ้ากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์และโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล 

ส�าหรบัปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีสว่นแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม เทา่กบั 17.03 ลา้นบาท ขาดทนุ 0.87 ลา้นบาท 

และก�าไร 10.76 ลา้นบาท โดยมาจากการเขา้ลงทนุของ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 โดย ECF-P ไดร้บัรูส้ว่นแบง่ก�าไรขาดทนุจากการเขา้ลงทนุในบรษัิทตา่ง ๆ ดงันี ้

1. บริษัท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยท่ีบริษัท 

เขา้ลงทนุรอ้ยละ 99.99 โดย ECF-P เขา้ลงทนุใน SAFE ท่ีสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 ปัจจบุนัสามารถรบัรูผ้ลการด�าเนินงานของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัตข์อง บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรนี เอนเนอรจี์ จ�ากดั (“PWGE”) จงัหวดันราธิวาส 

ซึง่บรษัิทรบัรูก้ �าไรตามสดัสว่นเงินลงทนุตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3 ปี 2561 โดย SAFE เขา้ลงทนุใน PWGE คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

และโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวตัตข์อง บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ (แพร)่ จ�ากดั จงัหวดัแพร ่

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49

932.74

145.03
117.53

47.87
8.68 2.33

5.62%

-21.24%

-48.88%

-12.36%

-71.74%
-78.01%
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2. บรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั (“GEP”) ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 220 เมกะวตัต ์

ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร ์โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เขา้ลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 20 ปัจจุบันเริ่มรบัรูร้ายได ้

จากการจ�าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 ภายหลงัการก่อสรา้งโครงการเฟสท่ี 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์

เป็นท่ีเรยีบรอ้ย จากทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ซึง่ยงัคงเหลอืโครงการท่ีจะตอ้งด�าเนินการก่อสรา้งอีก 170 เมกะวตัต ์ในอีก 3 เฟส ท่ีเหลอื

จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม เกิดจากค่าใชจ้่ายท่ีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ 

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยข์อง GEP ซึง่เริม่รบัรูร้ายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ด ้เม่ือชว่งปลายไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ท่ีผา่นมา ดงันัน้จงึยงัเกิด

การรบัรูผ้ลขาดทนุอยู ่2.02 ลา้นบาท ในขณะท่ีบรษัิทรบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรจาก SAFE เทา่กบั 12.78 ลา้นบาท

บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายในชว่งปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 1,372.59 ลา้นบาท 1,393.11 ลา้นบาท และ 1,254.18 ลา้นบาท 

ตามล�าดบั โดยตวัเลขระหวา่งปี 2560 และปี 2561 มีตวัเลขท่ีใกลเ้คียงกนั และเม่ือเปรยีบเทียบระหวา่งปี 2561 และปี 2562 คดิเป็น

สดัสว่นลดลงเทา่กบัรอ้ยละ 9.97 

นอกจากนีย้งัสามารถแบง่ออกเป็นรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยภายในประเทศและตา่งประเทศ ส�าหรบัชว่งปี 2562 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 44 

และรอ้ยละ 56 ตามล�าดบั

ซึง่หากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลติภณัฑจ์ะพบวา่ ในชว่งปี 2562 รายไดจ้ากการขายท่ีสามารถสรา้งการเตบิโตไดม้าจาก

ผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท่ี์ท�าจากไมป้ารต์เิคลิบอรด์และเป็นผลติภณัฑห์ลกัเพ่ือการสง่ออกโดยคดิเป็นอตัราการเตบิโตเทา่กบัรอ้ยละ 5.62 

รายไดอ่ื้นของบรษัิท ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 34.06 ลา้นบาท 48.96 ลา้นบาท และ 36.37 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

รายไดอ่ื้นของบรษัิทท่ีส �าคญั ส�าหรบัปี 2562 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุดอกเบีย้รบั ก�าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 

เป็นตน้ โดยตวัเลขสว่นท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเกิดจากในปี 2562 บรษัิทไมมี่สว่นก�าไรจากการจ�าหนา่ยทรพัยส์นิเกิดขึน้

รายไดร้วม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทมีรายไดร้วมเทา่กบั 1,405.89 ลา้นบาท 1,443.33 ลา้นบาท และ  1,290.89 ลา้นบาท 

ตามล�าดบั ลดลงจากปีก่อนเทา่กบัรอ้ยละ 10.56 เม่ือเปรยีบเทียบระหวา่งปี 2561 และปี 2562 ตามสาเหตท่ีุกลา่วมาขา้งตน้ในหวัขอ้

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา

รายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาส 
ระหว่างปี 2561 – ปี 2562

(หนว่ย : ลา้นบาท)

381.53 372.26
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บรษัิทมีรายไดร้วมโดยเปรยีบเทียบรายไตรมาสท่ีเกิดขึน้ในชว่งปี 2562 โดย ไตรมาสท่ี 1 มีมลูคา่เทา่กบั 372.26 ลา้นบาท ไตรมาส

ท่ี 2 เทา่กบั 321.26 ลา้นบาท ไตรมาสท่ี 3 เทา่กบั 339.79 ลา้นบาท และไตรมาสท่ี 4 เทา่กบั 257.59 ลา้นบาท ตามล�าดบั ซึง่สาเหต ุ

ท่ีช่วงไตรมาสท่ี 4 รายไดร้วมลดลงอย่างมีนยัส�าคญัเกิดจากการปรบักลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายในสว่นท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทนุ

และคา่ใชจ้า่ยคงท่ีท่ีไมเ่หมาะสมเพ่ือเทียบกบัการสรา้งรายได ้เริม่เหน็ผลชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรมในชว่งไตรมาสท่ี 4 

อย่างไรก็ตามหากเป็นช่วงปกติของธุรกิจของบริษัท จะพบว่า รายไดจ้ากการขายจะอยู่ในช่วงต�่าสดุส�าหรบัไตรมาสท่ี 2 และ 3 

โดยจะกลบัมาเพ่ิมขึน้อีกครัง้ในชว่งไตรมาสท่ี 4 และ ไตรมาสท่ี 1 ท่ีเป็นปกตขิองฤดกูาลขายสนิคา้

ตน้ทนุขายและค่าใช้จา่ย

บรษัิทมีสดัสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขาย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คดิเป็น รอ้ยละ 73.16 รอ้ยละ 72.86 และรอ้ยละ 70.54 

ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นมลูคา่ตน้ทนุขาย เทา่กบั 1,004.20 ลา้นบาท 1,014.99 ลา้นบาท และ 884.73 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

หากพิจารณาขอ้มลูตัง้แตปี่ 2560 ถงึปี 2562 จะเห็นไดว้า่บรษัิทมีสดัสว่นตน้ทนุขายตอ่รายไดจ้ากการขายในสดัสว่นท่ีใกลเ้คียงกนั

ตลอดชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา คือ ประมาณรอ้ยละ 70

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยงัคงเนน้นโยบายการปรบัตวัใหส้ดัสว่นตน้ทนุขายลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้การลงทนุสั่งซือ้เครือ่งจกัรในรูปแบบ

กึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic Machine) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์ิเคิลบอรด์ใหม้ากขึน้ และ 

ยงัคงมีนโยบายการลงทุนเครื่องจกัรแบบกึ่งอตัโนมตัิเพ่ิมขึน้ในสายการผลิตอย่างต่อเน่ือง และนโยบายท่ีส�าคญัอีกประการคือ 

บรษัิทมีนโยบายควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในกระบวนการผลติโดยพิจารณาจากทกุ ๆ จดุท่ีมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ือหาทางลดและควบคมุคา่ 

ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ ซึง่คาดวา่จะสง่ผลใหมี้สดัสว่นตน้ทนุขายท่ีลดลงจากเดมิ

บรษัิทมีสดัสว่นตน้ทนุในการจดัจ�าหนา่ยตอ่รายไดร้วม ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คดิเป็นสดัสว่นเทา่กบั รอ้ยละ 6.02 รอ้ยละ 6.68 

และรอ้ยละ 5.80 ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นมลูคา่เทา่กบั 84.59 ลา้นบาท 96.36 ลา้นบาท และ 74.82 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

และมีสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารตอ่รายไดร้วม คดิเป็นสดัสว่นเทา่กบั รอ้ยละ 12.77 รอ้ยละ 13.00 และรอ้ยละ 14.32 ตามล�าดบั 

หรอืคดิเป็นมลูคา่เทา่กบั 179.55 ลา้นบาท 187.61 ลา้นบาท และ 184.82 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

ส �าหรบัตน้ทนุในการจดัจ�าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ยงัคงมีสดัสว่นเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมไมเ่ปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส�าคญั 

ส�าหรบัสดัสว่นตน้ทนุทางการเงินตอ่รายไดร้วมของบรษัิท ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั รอ้ยละ 5.59 รอ้ยละ 7.01 และ

รอ้ยละ 8.94 หรอืคดิเป็นมลูคา่เทา่กบั 78.66 ลา้นบาท 101.24 ลา้นบาท และ 115.43 ลา้นบาท ตามล�าดบั ซึง่ตน้ทนุทางการเงินยงั

คงมีมลูคา่และสดัสว่นตน้ทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ทัง้นี ้ตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิดขึน้ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา ส่วนหนึ่งคือ ดอกเบีย้จ่ายท่ีเกิดจากการกูยื้มเงินกับสถาบันการเงิน 

โดยบรษัิทมียอดคงคา้งวงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 

เทา่กบั 431.77 ลา้นบาท 490.84 ลา้นบาท และ 522.48 ลา้นบาท ตามล�าดบั และมียอดคงคา้งวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั 93.85 ลา้นบาท 50.10 ลา้นบาท และ 69.46 ลา้นบาท ตามล�าดบั นอกจากนี ้

บริษัทมีรายการหนีส้ินท่ีส �าคญัอีกรายการหนึ่งคือ รายการเงินกูยื้มระยะสัน้จากบุคคลและกิจการอ่ืน โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม ปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 283.18 ลา้นบาท และ 197.99 ลา้นบาท ตามล�าดบั ซึง่รายการดงักลา่วเริม่เกิดขึน้ตัง้แต่

เดือนตลุาคม ปี 2560 โดยส�าหรบัปี 2562 มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 5.5 ถงึรอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี ในรูปแบบตั๋วแลกเงิน และมีก�าหนด

ระยะเวลาไถ่ถอนไมเ่กิน 7 เดือน นบัจากวนัท่ีออกตราสาร

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562176



นอกจากนีใ้นชว่งปี 2561 บรษัิทไดจ้ดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือใชใ้นการด�าเนินธรุกิจผา่นการออกและเสนอขายหุน้กู ้เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2561 

มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี และจะครบก�าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 สงิหาคม 2563 นี ้ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2562 บรษัิทไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูใ้นมลูคา่ 200 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.75 ตอ่ปี และมลูคา่ 180.20 ลา้นบาท 

ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี ตามล�าดบั  

อัตราก�าไรขัน้ตน้ และอัตราก�าไรสุทธิ

บรษัิทมีอตัราก�าไรขัน้ตน้ ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 คดิเป็นสดัสว่นก�าไรขัน้ตน้ตอ่รายไดจ้ากการขาย รอ้ยละ 26.84 รอ้ยละ 27.14 

และรอ้ยละ 29.46 ตามล�าดบั หรือคิดเป็นมลูค่าก�าไรขัน้ตน้ เท่ากบั 368.39 ลา้นบาท 378.12 ลา้นบาท และ 369.46 ลา้นบาท 

ตามล�าดบั 

ซึง่ในรอบปี 2562 บรษัิทสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุขายเพ่ือสรา้งก�าไรขัน้ตน้ไดใ้กลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ซึง่บรษัิท

ยงัคงใชน้โยบายในกระบวนการผลติ โดยเนน้ลดตน้ทนุการผลติสนิคา้ การสั่งซือ้เครือ่งจกัรกึง่อตัโนมตั ิ(Semi-Automatic Machine) 

เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ท่ีมากขึน้จากเดมิ เพ่ือจะไดล้ดตน้ทนุในสว่นของจ�านวนพนกังานในกระบวนการผลติ 

การฝึกอบรมพนกังานเพ่ือใหมี้ทกัษะและความช�านาญในการผลติเพ่ือลดสว่นสญูเสีย รวมถงึนโยบายการควบคมุคา่ใชจ้า่ยภายใน 

กระบวนการผลติอยา่งเครง่ครดั 

เม่ือพิจารณาอตัราก�าไรสทุธิของบรษัิท พบวา่ บรษัิทมีอตัราก�าไรสทุธิส �าหรบัก�าไรส�าหรบังวด ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั 

รอ้ยละ 4.57 รอ้ยละ 2.01 และรอ้ยละ 3.04  หรอืคดิเป็นมลูคา่ก�าไรสทุธิเทา่กบั 64.27 ลา้นบาท 29.05 ลา้นบาท และ 39.27 ลา้นบาท 

ตามล�าดบั โดยก�าไรสทุธิส �าหรบังวดปี 2562 แบง่ออกเป็น สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่จ�านวน 40.29 ลา้นบาท และสว่นท่ีเป็นของสว่น

ไดเ้สียท่ีไมมี่อ�านาจควบคมุจ�านวน ตดิลบ 1.02 ลา้นบาท

โดยภาพรวมของก�าไรท่ีเกิดขึน้ในชว่งปี 2562 ในสว่นของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก�าไรส�าหรบังวด สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ 

ท่ีมีก�าไรเทา่กบั 40.29 ลา้นบาท นัน้ มีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก�าไรเทา่กบั 33.76 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.33 

ซึ่งส่วนท่ีเพ่ิมขึน้เกิดจากการท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร ์ของบริษัท พลังงานเพ่ือ 

โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั (GEP) ซึง่บรษัิทยอ่ยของบรษัิทถือหุน้อยูใ่น GEP คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 สามารถจ�าหนา่ยไฟฟา้

ในเชิงพาณิชยส์ �าหรบัเฟสท่ี 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์จากทัง้หมด 220 เมกะวตัต ์ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีผ่านมา ซึง่ช่วย

ลดภาระการรบัรูส้่วนแบ่งขาดทนุจ�านวนมากในระหว่างการก่อสรา้งโครงการลงไปได ้โดยเปรียบเทียบส่วนแบ่งขาดทนุจาก GEP 

ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั ขาดทนุ 8.87 ลา้นบาท และขาดทนุ 2.02 ลา้นบาท ตามล�าดบั นอกจากนีส้ว่นแบง่

ก�าไรจากการเขา้ลงทนุใน บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (SAFE) ซึง่บรษัิทยอ่ยของบรษัิท เขา้ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 33.37 

ยงัสามารถรบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรไดเ้พ่ิมขึน้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยเปรยีบเทียบสว่นแบง่ก�าไรจาก SAFE ท่ีเกิดขึน้ใน

ระหวา่งปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 7.99 ลา้นบาท และ 12.78 ลา้นบาท ตามล�าดบั

อตัราก�าไรเบด็เสรจ็ส�าหรบังวดของบรษัิทพบวา่ บรษัิทมีอตัราก�าไรเบด็เสรจ็ส�าหรบังวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั รอ้ยละ 4.57 

รอ้ยละ 1.98 และรอ้ยละ 2.78 หรอืคดิเป็นมลูคา่ก�าไรเบด็เสรจ็ส�าหรบังวดเทา่กบั 64.27 ลา้นบาท 28.63 ลา้นบาท และ 35.84 ลา้นบาท 

ตามล�าดับ โดยก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดปี 2562 แบ่งออกเป็น ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ�านวน 36.86 ล้านบาท และ 

สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อ�านาจควบคมุจ�านวน ตดิลบ 1.02 ลา้นบาท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 177รายงานประจ�าปี 2562



การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์

สนิทรพัยห์มนุเวียน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีมลูคา่สนิทรพัยห์มนุเวียน เทา่กบั 1,428.27 ลา้นบาท 1,872.72 ลา้นบาท 

และ 1,837.49 ลา้นบาท ตามล�าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส �าคญั ดงัตอ่ไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 106.77 ลา้นบาท 132.36 ลา้นบาท 

และ 84.06 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรพัยร์วม เทา่กบั รอ้ยละ 3.84 รอ้ยละ 3.90 และรอ้ยละ 2.34 ตามล�าดบั 

- ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลูคา่ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ เทา่กบั 289.44 ลา้นบาท 

327.91 ลา้นบาท และ 283.32 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่สินทรพัยร์วม เทา่กบั รอ้ยละ 10.41 รอ้ยละ 9.66 และรอ้ยละ 7.89 

ตามล�าดบั โดยลกูหนีก้ารคา้ปรบัตวัลดลงเกิดจากการใชน้โยบายการติดตามเรยีกเก็บหนีโ้ดยเฉพาะจากกลุม่ลกูคา้ประเภทรา้น

คา้ปลีกและรา้นคา้สง่เฟอรนิ์เจอร ์(Dealer) แบบเขม้งวดมากขึน้ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะลดระยะเวลาการจดัเก็บหนีใ้หน้อ้ย

ลงกวา่เดมิ ประกอบกบัในรอบปีท่ีผา่นมาบรษัิทมีการปรบักลยทุธด์า้นการตลาดใหมเ่พ่ือลดคา่ใชจ้า่ยซึง่ในชว่งเปลี่ยนผา่นสง่ผล

ใหบ้รษัิทมีรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยในกลุม่ Dealer ลดลงจากเดมิ สง่ผลใหม้ลูคา่ลกูหนีก้ารคา้ลดลง อยา่งไรก็ตามบรษัิทสามารถ 

ลดคา่ใชจ้า่ยไดจ้ากเดมิเชน่กนั  

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลกูหนีก้ารคา้พบวา่ โดยภาพรวมบรษัิทมีมลูคา่ของลกูหนีก้ารคา้

ลดลง ซึง่เป็นไปตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายโดยเฉพาะยอดขายจากกลุม่รา้นคา้ปลีกและรา้นคา้สง่เฟอรนิ์เจอร ์(Dealer) 

ซึง่โดยพฤตกิรรมของลกูคา้ในกลุม่นีจ้ะใชร้ะยะเวลาการเรยีกเก็บหนีค้อ่นขา้งนาน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจดัเก็บหนี ้

จะพบวา่ บรษัิทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในชว่งปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั 65.20 วนั 80.72 วนั และ 91.81 วนั ตามล�าดบั 

อยา่งไรก็ตามบรษัิทไดต้ระหนกัเป็นอยา่งย่ิงถงึแนวทางท่ีจะลดความเสีย่งจากการเรยีกเก็บหนีใ้นกลุม่ลกูคา้ Dealer ซึง่ทางทีมการขาย 

และทีมบญัชีไดมี้การวางแผนเพ่ือตดิตามเรยีกเก็บหนีอ้ยา่งใกลชิ้ด

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีรายการลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิเทา่กบั 283.32 ลา้นบาท แบง่เป็น

ลกูหนีก้ารคา้ – บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.52 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากการขายเฟอรนิ์เจอร ์และกระดาษปิดผิว ส �าหรบัใชใ้นการผลติเฟอรนิ์เจอร์

ใหก้บับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ�านวน 25.13 ลา้นบาท คือ บรษัิท อินเดก็ซ ์อินเตอรเ์ฟิรน์ จ�ากดั และ บรษัิท อินเดก็ซ ์ลฟิวิ่ง มอลล ์จ�ากดั 

ซึง่เป็นบรษัิทท่ีมีกรรมการเป็นคูส่มรสของนายอารกัษ ์สขุสวสัดิ ์ซึง่ด �ารงต�าแหน่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ กรรมการผูมี้อ �านาจลงนาม

และผูบ้รหิารของบรษัิท และลกูหนีก้ารคา้ – บรษัิทอ่ืน 276.80 ลา้นบาท ซึ่งมลูค่าลกูหนีก้ารคา้โดยสว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 65 

อยูใ่นกลุม่ลกูหนีก้ารคา้ท่ียงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ ปัจจบุนัลกูคา้ท่ีบรษัิทพิจารณาใหเ้ครดิตเทอมทัง้หมดจะเป็นลกูคา้ Modern Trade 

ซึ่งท่ีผ่านมากลุ่มลกูคา้ดงักล่าวไม่มีปัญหาเรื่องการเรียกเก็บหนีแ้ต่อย่างใด ส�าหรบักลุ่มลกูคา้ Dealer ซึ่งเป็นกลุ่มรา้นคา้ส่งและ 

รา้นคา้ปลกีรายยอ่ยทั่วไประเทศ บรษัิทจะวางแผนการจดัเก็บและเรยีกช�าระหนีอ้ยา่งใกลชิ้ด ส�าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศบรษัิทก�าหนด

เง่ือนไขการช�าระเงินเป็น L/C at sight หรอืการโอนเงินทนัที (T/T) ก่อนวนัสง่สนิคา้ (Shipment Date) ซึง่จะไมมี่ปัญหาการจา่ยช�าระ

หนีแ้ตอ่ยา่งใด

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562178



ขอ้มลูอายลุกูหนีท่ี้คา้งช�าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

มูลค่าลูกหนี้การค้า

บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ 4.95 75.88%

คา้งช�าระ

- ไมเ่กิน 3 เดือน 1.56 23.92%

- เกินกวา่ 12 เดือน 0.01 0.20%

รวมลูกหนีก้ารค้า 6.08 100.00%

บริษัทอื่น - สุทธิ

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ 173.48 62.67%

คา้งช�าระ

- ไมเ่กิน 3 เดือน 56.94 20.57%

- ระหวา่ง 3  - 6 เดือน 8.72 3.15%

- ระหวา่ง 6 - 12 เดือน 11.70 4.23%

- เกินกวา่ 12 เดือน 49.42 17.85%

รวมลูกหนีก้ารค้า 300.26 108.47%

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (23.48) (8.47%) 

รวมลูกหนีก้ารค้า 276.80 100.00%

บรษัิทไดก้�าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยพิจารณาจากขอ้มลูทางสถิติเก่ียวกบัการเรยีกเก็บหนีจ้ากลกูคา้ในอดีต 

ซึง่มีความเหมาะสมกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษัิท โดยก�าหนดนโยบายท่ีจะติดตามลกูหนีใ้หช้ �าระหนีภ้ายในระยะเวลาท่ีใหเ้ครดิต

เทอมใหไ้ดท้ัง้หมด ดงันี ้

ลูกหนี้นับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ อัตราการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ

ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป รอ้ยละ 100 (เฉพาะลกูหนีท่ี้มีขอ้บง่ชีว้า่จะรบัเงินไมไ่ด)้

ตัง้แต ่24 เดือนขึน้ไป รอ้ยละ 100

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทไดน้�าลกูหนีก้ารคา้จ�านวนเงินประมาณ 130 ลา้นบาท ไปขายลดแก่สถาบนัการเงินในประเทศ

สามแหง่ ภายในวงเงินสินเช่ือรวม 275 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สถาบนัการเงินท่ีใหก้ารสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือมี

สทิธิไลเ่บีย้จ�านวนเงินประมาณ 108.20 ลา้นบาท (ซึง่เป็นจ�านวนเงินท่ีอยูร่ะหวา่งการรอเรยีกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารคา้ท่ีทางบรษัิท

ไดน้�าไปขายลดตอ่สถาบนัการเงิน) โดยไดแ้สดงเป็นหนีส้นิในรายการ “เจา้หนีจ้ากการขายสทิธิเรยีกรอ้งลกูหนีก้ารคา้” ในการขอรบั

การสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือประเภทขายลดลกูหนี ้(Factoring) ทางบรษัิทไม่จ �าเป็นตอ้งจดัหาสินทรพัยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัส�าหรบั

วงเงินสนิเช่ือประเภทนี ้ซึง่จะเป็นผลดีตอ่บรษัิทในแงข่องการไมมี่ภาระในหลกัทรพัยเ์พ่ือใชค้ �า้ประกนั และเป็นการเสรมิสภาพคลอ่ง

ทางการเงินใหก้บับรษัิทอีกรูปแบบหนึง่ ในกรณีท่ีชว่งเวลาใดเวลาหนึง่บรษัิทมียอดคงคา้งเตม็ในวงเงินเบกิเกินบญัชี (OD) ทางบรษัิท

ก็สามารถใชว้งเงินสนิเช่ือ Factoring เพ่ือเสรมิสภาพคลอ่งในชว่งเวลาดงักลา่วได้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 179รายงานประจ�าปี 2562



- สินคา้คงเหลือ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูค่าสินคา้คงเหลือ - สทุธิ เท่ากบั 998.62 ลา้น

บาท 1,172.21 ลา้นบาท และ 1,379.37 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรพัยร์วม เท่ากบั รอ้ยละ 35.92 รอ้ยละ 34.52 และ 

รอ้ยละ 38.41 ตามล�าดบั 

 สนิคา้คงเหลอืของบรษัิทคือ วตัถดุบิท่ีเตรยีมไวใ้ชใ้นการผลติ สนิคา้ระหวา่งท�า และสนิคา้ส�าเรจ็รูปท่ีเก็บสตอ็กไวเ้พ่ือจ�าหนา่ย รวมถงึ

เฟอรนิ์เจอรท่ี์น�าเขา้จากตา่งประเทศ และท่ีสั่งซือ้จากภายในประเทศเพ่ือจ�าหนา่ย ในชว่งท่ีบรษัิทรบัค�าสั่งซือ้จากลกูคา้เป็นจ�านวนมาก 

ชว่งนัน้บรษัิทจะมีความตอ้งการสตอ็กสนิคา้เพ่ือเตรยีมสง่มอบตามค�าสั่งซือ้เพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย โดยหากพิจารณาจากอดีตท่ีผา่น

มาจะพบว่า มลูค่าสินคา้คงเหลือเพ่ิมขึน้ตามปรมิาณการขายท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากปรมิาณการขายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว 

ท�าใหบ้รษัิทจ�าเป็นตอ้งวางแผนการสั่งซือ้วตัถดุิบ และการจดัเก็บสตอ็กสนิคา้คงเหลือใหเ้พียงพอตอ่ปรมิาณความตอ้งการ และ

จะตอ้งปอ้งกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบท่ีจะใชใ้นการผลติเพ่ือจดัจ�าหนา่ยใหก้บัลกูคา้

 ส �าหรบัการผลติและจ�าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศท่ีผลติตามค�าสั่งซือ้ (Made to order) และกลุม่ลกูคา้ Modern Trade 

ภายในประเทศ โดยสว่นใหญ่แลว้จะเป็นการผลติสนิคา้ประเภทเฟอรนิ์เจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ซึง่บรษัิทมีเง่ือนไขจะตอ้งผลติสนิคา้

ส�าเรจ็รูปเพ่ือจดัเก็บสต็อกไวร้อการส่งมอบ โดยทางลกูคา้ต่างประเทศและ Modern Trade จะแจง้ปริมาณการส่งมอบสินคา้

ส�าเรจ็รูปท่ีบรษัิทผลติไวร้อเป็นครัง้ ๆ ไป ซึง่ทางบรษัิทจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีสตอ็กสนิคา้ไวเ้พียงพอและควบคมุใหมี้การสง่มอบสนิคา้ได ้

ตรงตอ่เวลา ส�าหรบัชว่งปี 2562 ท่ีผา่นมา มลูคา่สนิคา้คงเหลอืของบรษัิทโดยสว่นใหญ่คือสนิคา้ระหวา่งผลติคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 64.50 

ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 889.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ท่ีมีมลูค่าเท่ากบั 738.26 ลา้นบาท ซึ่งเป็นช่วงท่ีบริษัทอยู่ระหว่างการผลิตสินคา้เพ่ือรองรบัการส่งมอบตามค�าสั่งซือ้ของกลุ่ม

ลูกคา้ต่างประเทศและ Modern Trade รองลงมาคือ กลุ่มสินคา้ส�าเร็จรูป คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.71 ของมูลค่าสินคา้ 

คงเหลอื - สทุธิ หรอืคดิเป็นมลูคา่เทา่กบั 382.23 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีมีมลูคา่เทา่กบั 331.52 ลา้นบาท  

 หากพิจารณาระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (ค�านวณโดยใชส้ินคา้คงเหลือ – กลุ่มสินคา้ส�าเร็จรูป โดยไม่รวมสินคา้ระหว่างผลิต 

สินคา้ระหวา่งทางและวตัถดุิบท่ีใชใ้นการผลิต) ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 พบวา่ บรษัิทมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย 

เท่ากับ 93.02 วนั 112.20 วนั และ 145.21 วนั ตามล�าดบั หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยตัง้แต ่

ช่วงปี 2560 จนถงึปัจจบุนั จะพบวา่มีจ�านวนวนัเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สาเหตสุ �าคญัเกิดจากบรษัิทมีปรมิาณสต็อกสินคา้เพ่ิมสงู

ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ตามการขยายตวัของรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ส �าหรบันโยบายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือนัน้ ปัจจบุนับรษัิทไดก้�าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั ทางบรษัิท

ไดเ้ริ่มใชน้โยบายการตัง้คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้ โดยพิจารณาจากสินคา้ท่ีมีอายเุกิน 3 ปีขึน้ไป สภาพสินคา้และ

ประสบการณท่ี์ผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลา้สมยัและเคลื่อนไหวชา้รอ้ยละ 5 ของมลูค่าสินคา้ท่ีจะไดร้บั 

หากสินคา้คา้งนานเกินกว่า 4 ปีขึน้ไป จะตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลา้สมยัรอ้ยละ 50 ของมลูค่าสินคา้ท่ีจะไดร้บั นอกจากนีบ้รษัิท 

ยงัมีสินคา้ท่ีถกูจดัประเภทอยู่ในคลงัสินคา้ส�าเรจ็รูปรอการพิจารณา โดยจะตัง้คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยัรอ้ยละ 20 ของมลูคา่สินคา้ 

ท่ีจะไดร้บั

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทางบรษัิทไดเ้นน้ด�าเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของสินคา้คงเหลือ 

อยา่งตอ่เน่ือง หากเป็นสนิคา้ท่ีมีการเคลือ่นไหวชา้ หรอืเป็นสว่นท่ีตกคา้งจากการสง่มอบ บรษัิทจะแกปั้ญหาโดยการจดัใหมี้รายการ

สง่เสรมิการขาย เพ่ือเป็นช่องทางการระบายสินคา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดต้ัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินคา้ลา้สมยัและ

เคลื่อนไหวชา้เป็นจ�านวน 5.66 ลา้นบาท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562180



สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีมลูคา่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน เทา่กบั 1,352.02 ลา้นบาท 1,522.81 ลา้นบาท 

และ 1,753.49 ลา้นบาท ตามล�าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส �าคญั ดงัตอ่ไปนี้

- เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นไดเ้สยี สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูคา่ 

เทา่กบั 472.22 ลา้นบาท 561.69 ลา้นบาท และ 584.10 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรพัยร์วม เทา่กบั รอ้ยละ 16.98 รอ้ยละ 

16.54 และ รอ้ยละ 16.27 ตามล�าดบั โดยมลูคา่เงินลงทนุในบรษัิทรว่มเทา่กบั 584.10 ลา้นบาท ดงักลา่วแบง่ออกเป็น เงินลงทนุ 

ในบรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) จ�านวน 227.71 ลา้นบาท และเงินลงทนุในบรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (“GEP”) จ�านวน 356.39 ลา้นบาท

- ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูคา่ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ เทา่กบั 

351.09 ลา้นบาท 459.40 ลา้นบาท และ 481.89 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรพัยร์วม เทา่กบั รอ้ยละ 12.63 รอ้ยละ 13.53 และ 

รอ้ยละ 13.42 ตามล�าดบั

 ในปี 2562 บรษัิทมีการลงทนุในสว่นท่ีส �าคญัคือ เครือ่งจกัรระหวา่งติดตัง้จ �านวน 54.94 ลา้นบาท โดยไมมี่การลงทนุในสว่นของ

อาคารและสิ่งปลกูสรา้งแตอ่ยา่งใด 

- สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรพัยส์นิ – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูคา่สว่นเกินทนุจากการตี

ราคาทรพัยส์นิ - สทุธิ เทา่กบั 311.92 ลา้นบาท 277.41 ลา้นบาท และ 242.66 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรพัยร์วม เทา่กบั 

รอ้ยละ 11.22 รอ้ยละ 8.17 และรอ้ยละ 6.76 ตามล�าดบั

ในปี 2554 บรษัิทใชร้าคาประเมินซึง่เป็นวิธีตีราคาใหมใ่นการวดัมลูคา่อาคาร และเครื่องจกัรเพ่ือรบัรูม้ลูคา่ยตุิธรรมของทรพัยส์ินท่ี

เปลีย่นแปลงไปจากมลูคา่ตามบญัชีอยา่งมีนยัส�าคญั โดยใชวิ้ธีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส �าหรบัการประเมินราคา

เครื่องจกัร และใชวิ้ธีตน้ทนุ (Cost Approach) ส �าหรบัการประเมินราคาอาคาร ซึง่ตามมาตรฐานบญัชีบรษัิทจะตอ้งมีการประเมิน

ราคาอาคาร และเครือ่งจกัร ทกุ ๆ 5 ปี ซึง่ในปี 2559 ชว่งเดือนตลุาคม - พฤศจิกายน บรษัิทมีการประเมินราคาดงักลา่ว และเกิดเป็น

ก�าไรจากการตีราคาทรพัยส์นิเพ่ิมขึน้ 166.39 ลา้นบาท

สินทรัพยร์วม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีมลูคา่สนิทรพัยร์วม เทา่กบั 2,780.29 ลา้นบาท 3,395.53 ลา้นบาท และ 

3,590.97 ลา้นบาทตามล�าดบั

สาเหตสุ �าคญัท่ีท�าใหร้ายการสินทรพัยร์วม เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส�าคญัส�าหรบัปี 2562 เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของรายการสินคา้คงเหลือ 

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้เงินลงทนุ และเงินจา่ยลว่งหนา้คา่หุน้ ส �าหรบัการเขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยเ์มืองมินบ ู

ประเทศเมียนมาร์

สภาพคล่อง 

บรษัิทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 0.84 เทา่ 1.59 เทา่และ 1.10 เทา่ ตามล�าดบั 

โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งเกิดจากรายการสนิทรพัยห์มนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน ซึง่หากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบรษัิท

พบวา่ ในชว่งปี 2562 ลดลง เกิดจากการลดลงเลก็นอ้ยของรายการสนิทรพัยห์มนุเวียน จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากมลูคา่ 

1,872.72 ลา้นบาท เป็น 1,837.49 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายการหนีส้นิหมนุเวียนเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัส�าคญัจากการจดัประเภทรายการ

หุน้กู ้- สว่นท่ีครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ไปอยูใ่นสว่นของหนีส้นิหมนุเวียน ซึง่หุน้กูท่ี้ออกและเสนอขายในปี 2561 จะมีก�าหนดครบ

ช�าระภายในเดือนสงิหาคม ปี 2563 ท่ีจะถงึนีเ้ป็นจ�านวน 605.69 ลา้นบาท ดงันัน้การเพ่ิมขึน้ของรายการหนีส้นิหมนุเวียนดงักลา่ว

จากรายการหุน้กู ้สง่ผลใหอ้ตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 181รายงานประจ�าปี 2562



นอกจากนีห้ากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็พบวา่ บรษัิทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 

ปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 0.23 เทา่ 0.44 เทา่ และ 0.23 เทา่ ตามล�าดบั ซึง่อตัราสว่นท่ีลดลงดงักลา่วเกิดจากรายการเงินสดและ

รายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชั่วคราว และลกูหนีก้ารคา้-บรษัิทอ่ืน ลดลง ประกอบกบัการเพ่ิมขึน้ของรายการหนีส้นิหมนุเวียน

ดว้ยเหตผุลเชน่เดียวกนักบัการลดลงของอตัราสว่นสภาพคลอ่ง

หนีส้ิน

หนีส้นิหมนุเวียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีมลูคา่หนีส้นิหมนุเวียน เทา่กบั 1,695.06 ลา้นบาท 1,181.25 ลา้นบาท 

และ 1,676.02 ลา้นบาท ตามล�าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส �าคญั ดงัตอ่ไปนี้

- เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  มีมลูคา่เทา่กบั 

431.77 ลา้นบาท 490.84 ลา้นบาท และ 522.48 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั รอ้ยละ 15.53 

รอ้ยละ 14.46 และ รอ้ยละ 14.55 ตามล�าดบั โดยเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินถกูน�ามาใชเ้ป็นวงเงิน

ทนุหมนุเวียนเพ่ือการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทเป็นส�าคญั 

- เจา้หนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 199.73 ลา้นบาท 189.37 ลา้นบาท และ 153.08 ลา้นบาท 

ตามล�าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ รอ้ยละ 7.18 รอ้ยละ 5.58 และ รอ้ยละ 4.26 ตามล�าดบั 

ซึง่บรษัิทมีมลูคา่เจา้หนีท่ี้เกิดจากการสั่งซือ้วตัถดุบิเพ่ือเตรยีมใชใ้นกระบวนการผลติรองรบัค�าสั่งซือ้ในสว่นธรุกิจเฟอรนิ์เจอร ์รวม

ถงึการสั่งซือ้เฟอรนิ์เจอรส์ �าเรจ็รูปจากผูผ้ลติเฟอรนิ์เจอรท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยท่ีผา่นมาบรษัิทมีระยะเวลาการจ่าย

ช�าระคืนหนีใ้นปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 67.68 วนั 69 วนั และ 69.67 วนั ตามล�าดบั ซึง่การจา่ยช�าระคืนหนีเ้ป็นไป 

ตามนโยบายการเรยีกเก็บเงินจากเจา้หนีก้ารคา้ของบรษัิท 

- เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 279.64 ลา้นบาท 

283.18 ลา้นบาท และ 195.99 ลา้นบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั รอ้ยละ 10.06 รอ้ยละ 8.34 

และรอ้ยละ 5.51 ตามล�าดบั โดยรายการดงักลา่วเกิดขึน้เพ่ือเป็นทางเลอืกในการจดัหาแหลง่เงินกูยื้มท่ีมีอตัราดอกเบีย้ท่ีจงูใจกวา่

เม่ือเปรยีบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีไดร้บัจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบีย้อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 5.5 ตอ่ปี ถงึรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี

- หุน้กูส้ว่นท่ีครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 มีมลูค่าเท่ากบั 499.88 ลา้นบาท และ 

0 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั รอ้ยละ 17.98 และ รอ้ยละ 0 ตามล�าดบั และในปี 2562 จะหุน้กูส้ว่น

ท่ีครบก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 605.69 ลา้นบาท ซึง่เป็นภาระหนีหุ้น้กูส้ว่นท่ีจะถงึครบก�าหนด

ช�าระในวนัท่ี 9 สงิหาคม 2563 นี ้นอกจากนีใ้นรอบปี 2562 บรษัิทไดมี้หุน้กูส้ว่นท่ีออกใหมแ่ละเสนอขายมลูคา่ 375.11 ลา้นบาท 

ซึง่สว่นนีไ้ดถ้กูจดัประเภทไปอยูใ่นสว่นของหุน้กู-้สทุธิ สว่นรายการหนีส้นิไมห่มนุเวียน เน่ืองจากมีก�าหนดการจา่ยช�าระคืนหุน้กู้

จ �านวนดงักลา่วแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ตามล�าดบั

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีมลูคา่หนีส้นิไมห่มนุเวียน เทา่กบั 58.67 ลา้นบาท 766.96 ลา้นบาท และ 

460.54 ลา้นบาท ตามล�าดบั โดยมีรายละเอียดในรายการท่ีส �าคญั ดงันี ้

- หุน้กู-้สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 และปี 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 688.64 ลา้นบาท และ 375.11 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั รอ้ยละ 20.28 และรอ้ยละ 10.45 ตามล�าดบั

- เงินกูยื้มระยะยาว - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 6.59 ลา้นบาท 31.76 ลา้นบาท และ 

41.83 ลา้นบาท ตามล�าดบั คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 0.24 รอ้ยละ 0.94 และรอ้ยละ 1.16 

ตามล�าดบั 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562182



หนีส้ินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีมลูคา่หนีส้นิรวม เทา่กบั 1,753.73 ลา้นบาท 1,948.21 ลา้นบาท และ 

2,136.56 ลา้นบาท ตามล�าดบั

บรษัิทมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 188.35 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษัิท 

มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เทา่กบั 1.47 เทา่ ซึง่เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีมีอตัราสว่นดงักลา่วเทา่กบั 1.35 เทา่

ส่วนของผู้ถอืหุน้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีมลูคา่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่กบั 1,026.56 ลา้นบาท 1,447.32 ลา้นบาท 

และ 1,454.41 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

โดยสว่นของผูถื้อหุน้มีรายละเอียดในรายการท่ีส �าคญั ดงันี ้

- ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช�าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 207.50 ลา้นบาท (จากทนุ

จดทะเบียน 354.14 ลา้นบาท) 239.85 ลา้นบาท (จากทนุจดทะเบียน 354.14 ลา้นบาท) และ  239.87 ลา้นบาท (จากทนุจด

ทะเบียน 312.46 ลา้นบาท) ตามล�าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช�าระแลว้เทา่กบั 

239.87 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 959,487,557 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามขอ้มลูงบการเงินรวมของ

บรษัิท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.68 ตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ โดยทนุจดทะเบียนสว่นท่ีเหลอืมีไวเ้พ่ือรองรบัการออกและเสนอ

ขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ�ากดั ตามการเพ่ิมทนุแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) อยา่งไรก็ตามหุน้เพ่ิมทนุใน

สว่นนีจ้ะหมดอายลุงแลว้นบัตัง้แตว่นัท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 นอกจากนีหุ้น้เพ่ิมทนุสว่นท่ีเหลือยงัมีไวเ้พ่ือ

รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส�าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ส �าหรบั ECF-W2 และ ECF-W3 ดว้ย (ทัง้นีใ้บส�าคญัแสดง

สทิธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ส �าหรบั ECF-W2 ไดห้มดอายลุงเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 ท่ีผา่นมา) ซึง่บรษัิทจะไดล้ดทนุใน

สว่นของหุน้จ�านวนดงักลา่วตอ่ไป

- สว่นเกินมลูคา่หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีสว่นเกินมลูคา่หุน้ เทา่กบั 386.02 ลา้นบาท 768.12 ลา้นบาท 

และ 768.34 ลา้นบาท ตามล�าดบั ซึง่ในชว่งปี 2562 รายการสว่นเกินมลูคา่หุน้เพ่ิมขึน้เลก็นอ้ย เป็นผลจากการมีสว่นเกินมลูคา่

หุน้จากการใชส้ทิธิแปลงสภาพของใบส�าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 ท่ีหมดอายเุม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 ท่ีผา่นมา 

- ก�าไรสะสม - ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี31  ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทมีก�าไรสะสม - ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรเทา่กบั 361.21 

ลา้นบาท 369.45 ลา้นบาท และ 407.25 ลา้นบาท ตามล�าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีก�าไรสะสม - ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11.34 ตอ่หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ โดยในสว่นของก�าไรสะสม - ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 นี ้สว่นท่ีเพ่ิมขึน้เกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงานในรอบปี และสว่นหนึง่เป็นรายการตดัจา่ยจากสว่นเกินทนุจากการตีราคา

ทรพัยส์นิในสว่นอาคาร และเครือ่งจกัร ซึง่โอนเขา้ก�าไรสะสมและไมส่ามารถจา่ยเป็นเงินปันผลได้

กระแสเงนิสด ส�าหรับงวดปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

เงนิสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด�าเนนิงาน

บรษัิทมีรายการส�าคญัท่ีมีผลตอ่กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเกิดจากมีการใชเ้งินสดเพ่ือสตอ็กสนิคา้คงเหลอืเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแลว้

จ�านวน 208.59 ลา้นบาท นอกจากนีย้งัเกิดจากรายการเจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 36.29 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยและหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

เพ่ิมขึน้ 21.76 ลา้นบาท โดยรายการหลกัท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว สง่ผลใหบ้รษัิทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด�าเนินงาน ตดิลบ 58.89 ลา้นบาท 

ลดลงเม่ือเทียบกบัชว่งปี 2561 ท่ีมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ตดิลบ 110.52 ลา้นบาท

เงนิสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทนุ

บรษัิทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 95.84 ลา้นบาท รายการท่ีส �าคญัเกิดจาก ในปี 2562 มีเงินสดถกูน�าไปใชล้งทนุในรายการ

ท่ีส �าคญั ไดแ้ก่ เงินลงทนุชั่วคราวเพ่ิมขึน้ซึง่เป็นการลงทนุในตั๋วแลกเงิน ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ตอ่ปีจ�านวน 120 ลา้นบาท เงินจา่ย

ลว่งหนา้คา่ซือ้เงินลงทนุเพ่ิมขึน้ 95 ลา้นบาท การลงทนุในอาคารและอปุกรณเ์พ่ิมขึน้ 56.22 ลา้นบาท  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 183รายงานประจ�าปี 2562



เงนิสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ

บรษัิทมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 106.43 ลา้นบาท รายการท่ีส �าคญัเกิดจากการไดเ้งินจากการออกและเสนอ

ขายหุน้กูจ้ �านวน 380.20 ลา้นบาท และรายการเงินสดรบัจากเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมขึน้ 39.59 ลา้นบาท รายการเงินเบิกเกินบญัชีและ

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 31.64 ลา้นบาท เป็นส�าคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 84.06 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ีมีจ�านวนเท่ากบั 132.36 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากในปี 2561 บริษัทมีการออกและเสนอขายหุน้กู ้ท �าใหไ้ดร้บัเงินเขา้มาเป็นจ�านวน 

699.90 ลา้นบาท เป็นส�าคญั

หากพิจารณาจากอตัราสว่นวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2562 บรษัิทมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย เท่ากบั 145.21 วนั 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ เทา่กบั 91.81 วนั และระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 69.67 วนั ซึง่ท �าใหบ้รษัิทมี Cash Cycle เทา่กบั 167.35 วนั 

โดยมีระยะเวลาเพ่ิมขึน้จากปี 2561 ท่ีมี Cash Cycle อยูท่ี่ 123.92 วนั โดย Cash Cycle เทา่กบั ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยบวกระยะ

เวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย หกัดว้ยระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลี่ย

รายจา่ยเพือ่การลงทนุ

รายจา่ยเพ่ือการลงทนุของบรษัิทท่ีผา่นมา มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลงทนุในการก่อสรา้งอาคารโรงงาน เครือ่งจกัรและอปุกรณส์�าหรบัขยาย

ก�าลงัการผลติ และเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ โดยมีรายละเอียดรายจา่ยเพ่ือการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี้

ตารางรายละเอยีดรายจา่ยเพือ่การลงทนุ

 หนว่ย : ลา้นบาท

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายจา่ยเพ่ือการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร 32.75 135.92 56.22

ขอ้สงัเกตจากผูส้อบบญัชี ส �าหรบังบการเงินประจ�าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

- ไมมี่ -

ปัจจยัหรือเหตุการณท์ีอ่าจมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรือการด�าเนินงานอย่างมนัียส�าคัญในอนาคต (Forward Looking)

ในชว่งปี 2562 ท่ีผา่นมา บรษัิทไดด้ �าเนินธรุกิจหลกัดา้นการเป็นผูผ้ลติและจ�าหนา่ยผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท่ี์ท�าจากไมป้ารต์เิคลิบอรด์ 

และไมย้างพารา และถงึแมว้า่ในรอบปี 2562 นี ้บรษัิทจะไมไ่ดร้บัผลกระทบท่ีสง่ผลตอ่ฐานะการเงินหรอืผลการด�าเนินงานจากปัญหา

ทัง้จากปัจจยัภายในธรุกิจ รวมถงึปัจจยัภายนอกท่ีไมส่ามารถควบคมุได ้อาทิ จากภาวะเศรษฐกิจท่ีไมเ่อือ้อ �านวย หรอือตัราแลกเปลีย่น 

และอ่ืน ๆ ซึง่บรษัิทไมไ่ดน่ิ้งนอนใจท่ีจะพิจารณาถงึแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ือง ประกอบกบับรษัิทยงัแสวงหา

โอกาสการกระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจออกไปยงัธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจเฟอรนิ์เจอร์

หลกัเพียงอย่างเดียว ทัง้นีใ้นสว่นของธุรกิจเฟอรนิ์เจอร ์บรษัิทยงัคงมีความแข็งแกรง่ และสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบตอ่คูแ่ข่งขนั 

เน่ืองจากสามารถผลิตสินคา้ไดใ้นราคาตน้ทนุท่ีต�่ากว่าเม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตจากประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ มาเลเซีย และเวียดนาม 

ซึง่ยงัคงจดัเป็นคูแ่ขง่ขนัท่ีส �าคญัของประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562184



ดงันัน้ การคาดการณปั์จจยัหรอืเหตกุารณต์า่ง ๆ ท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินหรอืการด�าเนินงานของบรษัิทนัน้ บรษัิทมองวา่ 

การจดัตัง้บรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั (“ECF-P”) เพ่ือเป็นผูเ้ขา้ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน นอกเหนือจากการ

เขา้ลงทนุใน บรษัิท ไพรซ์ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอรจี์ จ�ากดั (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

ณ อ�าเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส ขนาดก�าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต ์โดยให ้บรษัิท เซฟ เอนเนอรจี์ โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (“SAFE”) 

ซึ่งเป็นบรษัิทรว่มของบรษัิท (ซึ่งมีบรษัิท อีซีเอฟ พาวเวอร ์จ�ากดั ในฐานะบรษัิทย่อยของบรษัิทถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 33.37) โดย SAFE 

ถือหุน้ของ PWGE รอ้ยละ 99.99 ปัจจบุนัสามารถรบัรูร้ายไดจ้าการจ�าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3 ปี 2560 เป็นตน้

มาแลว้ ในรอบปี 2562 นี ้PWGE ถือเป็นแหลง่สรา้งรายไดห้ลกัท่ีส �าคญัของ SAFE 

ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร ์ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้รวม 220 เมกะวตัต ์ท่ีทาง 

ECF-P เขา้ลงทนุในบรษัิท พลงังานเพ่ือโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ�ากดั (“GEP”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ปัจจบุนับรษัิทไดเ้ริม่รบัรูส้ว่น

แบง่ก�าไร ส �าหรบัการเริม่จ �าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย ์ส �าหรบัเฟสท่ี 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์นบัตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 ท่ีผา่น

มาแลว้ และยงัมีคงเหลอื เฟสท่ี 2 – 4 ท่ีขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด�าเนินการก่อสรา้งอีก 170 เมกะวตัต ์ท่ีคาดวา่จะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ภายใน

ปี 2564 นีต้อ่ไป

ทัง้นีใ้นระหวา่งการก่อสรา้งโครงการ บรษัิทจะมีสว่นของคา่ใชจ้า่ยจากการด�าเนินงาน รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุเกิดขึน้ในระหวา่ง

ท่ีโครงการดงักลา่วยงัไม่มีรายไดใ้นเชิงพาณิชยเ์กิดขึน้ ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินหรอืผลการด�าเนินงานของบรษัิทใน

ชว่งเวลาดงักลา่วได้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 187รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562188



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 189รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562190



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 191รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562192



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 193รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562194



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 195รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562196



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 197รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562198



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 199รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562200



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 201รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562202



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 203รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562204



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 205รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562206



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 207รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562208



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 209รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562210



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 211รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562212



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 213รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562214



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 215รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562216



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 217รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562218



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 219รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562220



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 221รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562222



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 223รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562224



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 225รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562226



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 227รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562228



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 229รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562230



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 231รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562232



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 233รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562234



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 235รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562236



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 237รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562238



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 239รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562240



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 241รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562242



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 243รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562244



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 245รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562246



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 247รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562248



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 249รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562250



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 251รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562252



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 253รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562254



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 255รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562256



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 257รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562258



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 259รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562260



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 261รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562262



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 263รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562264



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 265รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562266



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 267รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) รำยงำนประจ�ำปี 2562268



บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF) 269รายงานประจ�าปี 2562
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