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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1.0-001 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 1.0-024 
3. ปัจจยัความเสี่ยง 1.0-077 
4. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 1.0-083 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 1.0-087 
6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอืน่ 1.0-088 

 
ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ  

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 2.0-001 
8. โครงสร้างการจดัการ 2.0-005 
9. การก ากบัดแูลกิจการ 2.0-020 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 2.0-078 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 2.0-123 
12. รายการระหวา่งกนั 2.0-126  

 
ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 3.0-001 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 3.0-009 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ

บริษัท (Compliance) 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เอกสารแนบอื่น ๆ  
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 1  

ส่วนที่ 1 
กำรประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) (East Coast Furnitech Public Company Limited : 
ECF) (“บริษัท”) ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายในระยะยาว ในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
“มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโต

ของธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง” 
 
พนัธกิจ (Mission) 

Sustainability  การพฒันาให้องค์กรเติบโตด้วยความยัง่ยืน ได้แก่ การจดัหาแนวทางเพื่อลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการ
เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ส าคญัและ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านพลงังาน เป็นการสร้างรายได้และผลก าไรอย่างต่อเนื่อง
ให้กบัภาพรวมของธุรกิจ เป็นต้น  

Diversification  การกระจายความเสีย่งในธุรกิจ เช่น การมีทัง้รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าทัง้ในและต่างประเทศ การมี
กลุม่ลกูค้าที่หลากหลาย ตัง้แต่การสง่ออก ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ โชว์รูมจ าหน่ายสินค้าในระดบักลางถึง
บน ร้านค้าสง่ ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทัว่ประเทศ และยงัรวมถึงการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภทอื่น ๆ 
อาทิ ธุรกิจด้านพลงังาน เพื่อกระจายความเสีย่งและไมพ่ึง่พิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอยา่งเดียว 

Adaptation  การพร้อมสร้างกลยทุธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตวัในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ตัง้แต่เร่ิมต้นจากธุรกิจการเป็นผู้ ผลิตชิน้ส่วน
เฟอร์นิเจอร์ มาถึงผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และผู้ผลิตกระดาษปิด
ผิวเพื่อลดต้นทนุในการผลติเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

 
คา่นิยมองค์กร 

ท างานด้วยใจที่มุง่มัน่ในเปา้หมาย (Be Passionate and Determined) 
ลดกระบวนการท างานแตไ่ด้ประสทิธิภาพท่ีมากขึน้ (Do More with Less) 

แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อยา่งไมห่ยดุนิ่ง (Pursue Growth and Learning) 

สื่อสารด้วยใจท่ีเปิดกว้าง เท่ียงธรรมและซื่อสตัย์ตอ่ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest elationships with 
Communication) 

 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 2 

 

 

วตัถปุระสงค์ 
“การน าพาองค์กรให้มีการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน” 
 
เปา้หมายระยะยาว 
บริษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ

ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิดเป็น
สดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ท่ีมีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

ส าหรับเปา้หมายระยะยาวมากกวา่ 3 ปีขึน้ไป บริษัทตัง้เปา้หมายการเป็นผู้น าในธุรกิจการเป็นผู้ผลติและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการสง่ออก และการเป็นผู้น าในธุรกิจการจดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบัร้านค้าสง่ร้านค้าปลีกทัว่
ประเทศ และภมูิภาคอาเซียน 

 
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

 
บริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 6,000,000 บาท (หกล้าน

บาทถ้วน) โดยในช่วงแรกก่อตัง้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบ
ประกอบด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารงาน โดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย น าโดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ในปัจจุบนั และครอบครัวสขุสวสัดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้และบุกเบิกธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์มาตัง้แต่ช่วงปี 
2535 

ในปี 2535 กลุม่ผู้บริหารหรือกลุม่ครอบครัวสขุสวัสดิ์ได้ก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์อตุสาหกรรม จ ากัด (ECI) 
ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลือ่ย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลติและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในปี 2539 ได้จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากัด (ECD) ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ และประกอบกิจการน าเข้าหรือสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ทกุชนิด ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดย
ย้ายฐานการผลิตจาก ECI ในสว่นของการประกอบกิจการผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาไว้ที่ 
ECD สง่ผลให้ ECI ได้เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจหลกัมาเป็นผู้จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว โดยดแูลในด้าน
การตลาด และรับผิดชอบสาขาและโชว์รูมเพื่อการจดัแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA”  ซึ่งเป็น
ตราสนิค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ที่สัง่ซือ้ทัง้จากในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี 
2542 ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) ขึน้ เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตวัเอง ซึง่ขณะนัน้กระแสความนิยมในเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดก าลงั
เพิ่มขึน้อย่างมาก หลงัจากนัน้ในช่วงปี 2545 ได้ด าเนินการจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชัท 
เดคคอร์ จ ากดั (VCD) เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการ  ตดัแผ่นปิดขอบไม้ 
(พีวีซี) เพื่อจ าหนา่ยให้แก่โรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป และในปีเดียวกนัได้ก่อตัง้ บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และได้ย้ายฐานการผลติจาก ECD มาไว้ที่ VCI  

โครงสร้างการถือหุ้นในขณะนัน้ของ บริษัท อีสต์โคสท์ อตุสาหกรรม จ ากดั (ECI) บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ 
จ ากดั (ECD) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ จ ากดั (VCD) และ บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 3 

 

 

จ ากัด (VCI) ประกอบด้วยครอบครัวสขุสวสัดิ์ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มี
อ านาจควบคมุในทกุบริษัท 

 
ทัง้นีส้าเหตุของการก่อตัง้บริษัทหลายแห่งขึน้ในลกัษณะดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทางด้านการขอรับการ

สนบัสนนุการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เป็นส าคญั โดยการก่อตัง้กลุม่บริษัทดงักลา่ว 
รวมเรียกวา่ กลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ (East Coast Group) สามารถสรุปลกัษณะการด าเนินธุรกิจในแต่ละบริษัท ก่อนการจดั
โครงสร้างกลุม่บริษัทในช่วงปี 2553 ได้ดงันี ้

 
บริษัท ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 

1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
2. บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากดั (ECD) ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
3. บริษัท อีสต์โคสท์อตุสาหกรรม จ ากดั (ECI) ธุรกิจซือ้มา – จ าหนา่ยไป ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลติเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้
จริงที่สัง่ซือ้มาทัง้จากในประเทศและน าเข้าจาก
ตา่งประเทศโดยจ าหนา่ยผา่นโชว์รูมที่เป็นพืน้ท่ีเช่าของ
บริษัท 

4. บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ จ ากดั (VCD) ผลติและจ าหนา่ยกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการตดั
แผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซ)ี เพื่อใช้ประกอบในการผลติ
เฟอร์นิเจอร์ 

5. บริษัท วี - ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) ผลติและจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 
 

ต่อมาในปี 2553 ผู้ บ ริหารกลุ่มบริษัทอีสต์ โคสท์ได้วางแผนส าหรับการเตรียมตัวเพื่อ เ ข้าเ ป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม  เอ  ไอ (mai )  ทางบริษัทจึง ไ ด้ด า เนินการปรับโครงสร้างการ
ด า เนินธุรกิจและการ เ งินภายในกลุ่มบริษัทอีสต์ โคสท์ใหม่ โดยใ ช้ รูปแบบการปรับปรุ ง โค รงส ร้ า งการ
ด า เนินงานและการเงินของแต่ละบริษัทรวม 4  บริษัท  (ECD ECI  VCD และ VCI )  ใ ห้มาอยู่ภายใ ต้การ
ควบคุมด้วยวิ ธีการเข้าซื อ้ทรัพย์สินที่ ใ ช้ในการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทมาไว้ที่  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จ ากัด  (ECF)  เพียงแห่ง เดียว  ในราคาซื อ้ขายส าหรับอาคาร  และเค ร่ืองจักรตามวิธีการประ เมินที่
ด า เนินการโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ ไ ด้ รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ โดยราคาซื อ้ขาย อ้างอิงจากราคาประ เมินที่ต ่ากว่า  ซึ่ง ในขณะนัน้การจัดรูปแบบโครงส ร้าง
ดังกล่าว เป็นไปเพื่อค านึงถึงประโยชน์ในการเตรียมตัวส าหรับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) การขจัดปัญหารายการระหว่างกัน (Connected Transaction) ปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประ โยชน์  (Con f l i c t  o f  In te r es t )  และ เพื่อ ใ ห้การด า เนินธุรกิจ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เ ป็นส าค ัญ 
นอกจากนี  ้สาเหตุที่ เลือกให้บริษัท อีสต์ โคสต์ เฟอร์นิ เทค จ ากัด เ ป็นบริ ษัทหลักที่จะเตรียมตัวเพื่อ เ ข้าเ ป็น
บริษัทจดทะเบียนในขณะนัน้  เนื่อ งจากมีรูปแบบการด า เนินธุรกิจหลักคือ  การ เ ป็นผู้ ผลิตและจ าหน่าย



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 4 

 

 

เฟอร์นิ เจอร์ประเภทไม้ปาร์ติ เคิลบอร์ด ซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง  มี
รายได้จากการขายสูงสุดและมีผลการด า เนินงานที่ดีกว่าบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม  ประกอบกับยังมีช่วงเวลาที่
ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่  ในขณะที่บริษัทอื่นในกลุ่มได้ใช้สิทธิจากการส่งเสริมการลงทุน
ครบถ้วนตามก าหนดเวลาแล้ว  

 
ภายหลงัการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจครอบคลมุด้านต่างๆ 

ดงันี ้
1. ผู้ผลิตและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง โดยสว่นใหญ่ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา และบางสว่นจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอก 
2. ผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
3. ผู้ผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
4. ผู้จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Trading) ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิต

เอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้มา ทัง้จากในประเทศและน าเข้าจากตา่งประเทศ 
5. ผู้ผลติสว่นตกแตง่เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ กระดาษปิดผิว และให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเพื่อจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอก 
 
พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ สรุปได้ดังนี ้
 
ปี 2535  :  เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม 

จ ากดั (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขึน้   
ที่บริเวณ ถนนบ้านบงึ – แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

ปี 2539  :   - อีสต์โคสท์ กรุ๊ป เร่ิมขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
โดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จ ากดั (ECD) ขึน้เป็นบริษัทที่ 2 เพื่อประกอบธุรกิจดงักลา่ว 
โดยย้ายฐานการผลติในสว่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจาก ECI มาที่ ECD  

  - ในปีเดียวกนันี ้อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เร่ิมการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยโุรปตะวนัตก 

ปี 2541  :  -  อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้เร่ิมขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปยงัตลาดภายในประเทศให้มากขึน้กว่าเดิม โดย
ก่อตัง้ตราสนิค้า “ELEGA” เพื่อใช้เป็นตราสนิค้าส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็น
ผู้ผลิตเองและเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้มา ทัง้จากในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ และ 
ก่อตัง้ตราสินค้า “Leaf” ขึน้เพื่อใช้เป็นตราสินค้าส าหรับการผลิตและจ าหน่ายให้กับ โฮมโปร 
(Home Pro) ในเวลาเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาลภายใต้การ
รณรงค์การใช้สินค้าไทยในขณะนัน้ 

ปี 2542  :  - ECD ได้รับการคดัเลอืกจากกรมสง่เสริมการสง่ออกให้ใช้สญัลกัษณ์ตราสินค้าไทย “Thailand’s 
Brand” เพื่อแสดงถึงการเป็นผลติภณัฑ์สง่ออกที่มีคณุภาพสงู 

  - ECI ได้รับรางวลั "Prime Minister Award"  จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวลัที่มอบ
ให้แก่ผู้สง่ออกที่มีผลการด าเนินงานดีเดน่และมีคณุภาพสนิค้าอยูใ่นระดบัยอดเยี่ยม 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 5 

 

 

  - วนัที่ 12 ตุลาคม ทาง อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายการด าเนินธุรกิจโดยก่อตัง้ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ ากดั (ECF) ขึน้เป็นบริษัทท่ีสาม ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 6,000,000 บาท 
(หกล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 60,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท 
เรียกช าระเต็มมลูค่า ในปีเดียวกนันี ้เพื่อด าเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยขยายก าลงัการผลิตที่มีอยู่ใ ห้มากขึน้กว่าเดิม เพื่อรองรับการเติบโต        
ของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อใช้
ประกอบการขอรับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดย ECF 
ได้รับ BOI ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด / ไม้แผน่เรียบ 

ปี 2543 : - วันที่ 16 มีนาคม ECF ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,000,000 บาท เป็น 
13,080,000 บาท (สิบสามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 130,080 หุ้น    
มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100  บาท  โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพื่อใ ช้ เ ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

- วนัที่ 24 มีนาคม ทาง ECF ได้รับการสง่เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติ
บคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมในอตัราร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

ปี 2544  :  - ECD ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก UKAS (The 
United Kingdom Accreditation Service) ส าหรับการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

  - ECF ได้ผา่นการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก URS (United Registrar of Systems 
(Thailand) Ltd. ส าหรับการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

- วันที่ 13 ธันวาคม ECF ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 13,080,000 บาท เป็น 
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 250,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมูลค่า เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
ของบริษัท 

ปี 2545  :  - อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ขยายก าลงัการผลติ และพฒันาคณุภาพทางด้านการผลิตให้เพิ่มขึน้จากเดิม 
โดยการลงทนุในเคร่ืองจกัรที่ใช้เทคโนโลยีชัน้สงู (Hi - Technology) ซึ่งใช้เงินลงทนุจ านวนมาก
ในการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรดงักล่าว เช่น เคร่ือง Horizontal Sparing เคร่ือง Vertical Spraying 
Robot เป็นต้น 

  - ในปีดงักล่าว อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตัง้บริษัทเพิ่มขึน้อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท วี - ชทั เดคคอร์ 
จ ากดั (VCD) เป็นบริษัทที่สี่ เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจาก ECF 
ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องน าเข้าวสัดปิุดผิว จึงได้ก่อตัง้ VCD 
ขึน้เพื่อผลิตกระดาษปิดผิวขึน้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเองได้ โดยการผลิต
กระดาษปิดผิวจะส่งจ าหน่ายให้กับ ECF และโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป นอกจากนีใ้นปี
เดียวกัน อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ได้ก่อตัง้บริษัท วี - ชัท อินดสัทรี จ ากดั (VCI) เป็นบริษัทที่ห้า เพื่อ
ด าเนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป แทนการด าเนินงานเดิมของ ECI และ ECI ได้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 6 

 

 

ปรับเปลี่ยนเป็นการด าเนินธุรกิจซือ้มา ขายไป (Trading) เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็น
ผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้ ทัง้จากในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ โดยทัง้ 
VCD และ VCI ขยายการลงทุนไปยงัที่ดินแห่งใหม่  และก่อสร้างโรงงาน บนเนือ้ที่กว่า 54 ไร่ 
บริเวณซอยชงโค – ชุมนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ จังหวัดระยอง  ซึ่งต่อมาในปี 
2555  ได้ถกูจดทะเบียนเป็นส านกังานสาขาแหง่ที่ 1 ของบริษัท 

ปี 2546  :  - ECI ได้ขยายตลาดการจดัจ าหน่ายสินค้า โดยการก่อตัง้โชว์รูมภายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2546 บริษัทได้ขยายโชว์รูมไปยงั อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index 
Living Mall) และโฮมโปร (Home Pro)  

ปี 2547  :  - ECD ได้รับรางวัลผู้ ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจ าปี 2547 ประเภทที่มีการออกแบบ
 ผลติภณัฑ์ของตนเอง (Thai Owned Design) จากกระทรวงพาณิชย์ 

  - ECF ได้รับการปรับเวอร์ชัน่การรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก URS (United 
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. ส าหรับการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้  

ปี 2553 : - วนัที่ 1 ตุลาคม กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้เร่ิมด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ จาก
ทัง้หมด 5 บริษัทภายในกลุ่ม ให้เหลือการด าเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวคือ ECF โดย
กระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเร่ิมจากการซือ้ที่ดินทัง้หมดที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่
ขณะนัน้เป็นกรรมสทิธ์ิสว่นตวัของกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมสทิธ์ิในนาม ECF ด าเนินการโอน
สายการผลติสนิค้าพร้อมทัง้จ าหนา่ยสนิค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วตัถดุิบ วสัดสุิ น้เปลือง 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์บางสว่นจาก 4 บริษัทเข้าเป็นกรรมสทิธ์ิของ ECF รวมถึงเจรจาเพื่อขอลด
ยอดวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษัทในกลุม่ที่มีกบัสถาบนัการเงินและโอนเพิ่มเป็นวงเงินสินเช่ือ
ของ ECF เป็นการด าเนินการจ่ายช าระคืนหนีส้นิในระหว่างกลุม่บริษัท  เพื่อขจดัปัญหารายการ
ระหวา่งกนั (Connected Transaction) และความขดัแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest) 

  - วันที่ 26 ตุลาคม บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25,000,000 บาท เป็น 
90,000,000 บาท (เก้าสบิล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 900,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพื่อใช้ขยายการลงทนุและเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ปี 2554 : - วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี  

 - วนัที่ 10 กุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในการผลติวสัดปิุดผิว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 - วนัที่ 11 พฤษภาคม บริษัทได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากัด (V V-Décor) ขึน้    
ในฐานะบริษัทย่อย โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.95 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 
บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF ใน
การเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 7 

 

 

 - กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ยงัด าเนินการจดัโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2554 บริษัท  
ได้ด าเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการโอนอาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ และ
สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ การโอนยอดวงเงินสินเช่ือกับสถาบนัการเงินที่ยงัมีภาระหนีค้งค้างมายงั 
ECF รวมถึงการโอนย้ายพนักงานจาก 4 บริษัท มาเป็นพนักงานของ ECF โดย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ โดยเหลือเพียง 
ECF เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจโดยเรียบร้อยและสมบรูณ์เพียงแห่งเดียว และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัตอ่ไป 

 - วนัที่ 4 พฤศจิกายน บริษัทได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็น 
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูคา่ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

ปี 2555 : - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เร่ิมขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ไปยงักลุม่ร้านค้าปลีกรายย่อย
ทัว่ไป (Dealer) เพื่อเป็นสว่นช่วยเสริมสร้างการเติบโตของยอดขายให้มากขึน้จากเดิม ภายใต้
ตราสนิค้า “Costa” 

 - วนัที่ 11 ตลุาคม 2555 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  12 /2555 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติ
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และแก้ไขจ านวนหุ้นของบริษัท จากเดิมมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงท าให้บริษัทมีการเปลีย่นแปลงในจ านวน
หุ้ น และมูลค่าที่ตราไว้ โดยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25  บาท นอกจากนีย้งัได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 100,000,000  บาท เป็น 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบ
ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 520,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดย
พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 120,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

 - วนัท่ี 18 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั และเปลีย่นแปลงช่ือเป็น บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

ปี 2556 : - วันที่ 26 มีนาคม บริษัทได้เร่ิมเปิดการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
เป็นวนัแรก (First Trading Day) 

 - เดือนตุลาคม บริษัทได้เร่ิมขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ไปยงัเมกาโฮม (Mega Home)   
ศนูย์รวมสินค้าบ้านและวสัดกุ่อสร้างจ าหน่ายทัง้ปลีกและสง่ เพื่อ เ ป็นส่วนช่วย เส ริมส ร้าง
การเติบโตของยอดขายให้มากขึน้จากเดิม ภายใต้ตราสนิค้า “a7” 

- วนัที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีพืน้ที่เช่าเพื่อใช้เป็นโชว์รูมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าใน อินเด็กซ์  
ลฟีวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) รวมทัง้สิน้ 11 สาขา และโชว์รูมสาขาภายในโฮมโปร (Home 
Pro) รวมทัง้สิน้ 3 สาขา 

ปี 2557 : - ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจากเดิม 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท และได้ด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  4  เพื่อใ ห้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 8 

 

 

พาณิชย์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดงันัน้ ปัจจุบนับริษัทจึงมีทนุ
จดทะเบียนจ านวน 195,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 780,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 
130,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 520,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท โดยในสว่นของทนุจดทะเบียนที่รอเรียกช าระจ านวน 65,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นจ านวนจ านวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นการจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 (ECF-W1) 

- วนัที่ 18 สิงหาคม ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แ จ้งรับใบส าคัญแสดงสิท ธิ ที่จะซือ้
หุ้นสามญั รุ่นท่ี 1 (ECF-W1) รับเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใน
วนัดงักลา่ว 

- วนัที่ 18 กันยายน บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด าเนินธุรกิจ  
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
(“GUNKUL”) บริษัทและ GUNKUL จะร่วมกนัจดัตัง้บริษัทขึน้ เพื่อรองรับการพฒันาโครงการ
ในสดัสว่นร้อยละ 74.99 : 25.01 ตามล าดบั บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นการจดัหาสิทธิ   
ในการเช่า และ/หรือสทิธิในการใช้พืน้ที่หลงัคาเพื่อติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ส าหรับประกอบการยื่น
เป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้า การบริหารจดัการ รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทนุ และ GUNKUL จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในส่วนของการบริการจัดหาอุปกรณ์ การจัดซือ้และการก่อสร้างส าหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามข้อตกลง
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการด้านการจดัการและบ ารุงรักษา ภายใต้
การด าเนินงานทัง้สองฝ่ายมีหน้าที่ยื่นขอรับอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟ้าใ ห้กับการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ตามแตก่รณีตอ่ไป 

- เดือนตุลาคม บริษัทเร่ิมจ าหน่ายสินค้าให้กับไทวสัดุ (Thai Wasadu) เพื่อขยายช่องทางการ
จ าหนา่ยสนิค้าให้มากขึน้จากเดิม ภายใต้ตราสนิค้า “HASTA” 

  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมตัิให้
บริษัทเข้าลงทุนในการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่รวม 6 บริษัท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) โดยวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้
บริษัทย่อยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมประมูลเสนอขายไฟฟ้าในการรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาตามประกาศของคณะกรรมการกิจการพลังงานเร่ือง
การรับซือ้ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
รอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิดเข้าประมลูเพื่อเสนอขายไฟฟา้ 

ปี 2558 : - วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ขึน้เป็น
ที่เรียบร้อย โดยประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
100,000 หุ้น (หนึง่หมื่นหุ้น) มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 

 - วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 ได้มีมติอนมุตัิการจดทะเบียน
จดัตัง้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 9 

 

 

เพื่อรองรับการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
โดยมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยมีที่ตัง้ของโครงการอยู่ที่ 1737 
Kodani, Toyotomi-cho, Himeji city, Hyogo ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียน 100,000 เยน 
และมีสดัสว่นการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ปัจจบุนัได้ด าเนินการจ าหนา่ยโครงการดงักลา่ว
ให้กบันกัลงทนุรายอื่นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

- วนัท่ี 30 มิถนุายน บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือในการ
ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล โดยจะจัดตัง้บริษัทร่วมทนุขึน้ร่วมกับผู้ ถือหุ้นราย
อื่นๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) (FPI) บริษัท วิชญ์ 
อุตสาหกรรม จ ากัด และกลุ่มผู้ ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ ใน เ ขตพื น้ที ่ตั ง้ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้า ในแต่ละแห่ง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 ได้มีมติพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ใน
ฐานะบริษัทย่อย  เป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 
โดยการเ ข้า ร่วมเป็นผู้ ถือหุ้น ในบริษัทร่วมทนุแหง่ใหมร่วม 5 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าร่วมประมลู
รับคดัเลอืกและอนญุาตเป็นผู้ เสนอขายไฟฟา้เพื่อให้ได้มาซึง่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ตามแต่กรณีไป ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับซือ้ไฟฟ้าจาก
ผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอนโยบายจากภาครัฐถึงช่วงเวลาการเปิด
เข้าประมูลเพื่อ    เสนอขายไฟฟ้า โดยมีรายช่ือของบริษัทร่วมทุนทัง้ 5 บริษัท ประกอบด้วย 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จ ากดั บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 2) จ ากดั 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จ ากดั บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จ ากดั และ
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จ ากดั ทัง้นีปั้จจุบนัได้ด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสิน้การ
ช าระบญัชีของ 4 บริษัทดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไมส่ามารถผา่นการประมลูเพื่อให้
ได้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากภาครัฐ 

- เดือนตุลาคม บริษัทเร่ิมการจ าหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ดู โฮม (Do Home) 
ภายในตราสนิค้า My Fur 

 - วนัที่ 9 ธันวาคม ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสญัญาแฟรนไชส์กับ Can Do 
Company Limited (“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น โดย ECFH จะเป็นผู้ ได้รับอนุญาตในการ        
ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า รูปแบบร้านค้า ระบบบริหารจัดการร้านค้าและการสัง่ซือ้สินค้าจาก 
Can Do ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจภายในประเทศไทยในรูปแบบ
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ร้าน (ร้าน 100 เยน ที่มีต้นก าเนิดในประเทศญ่ีปุ่ น) โดยมี
ระยะเวลาของสญัญา 5 ปี 

 - วันที่  19 ธันวาคม พิ ธี เ ปิดสาขาอย่าง เ ป็นทางการ  (Grand Opening) ร้าน Can Do สาขา
แรกคือ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ด้วยขนาดพื น้ที่ ใ ห้บริการ 175  ตารางเมตร 

ปี 2559 : - วนัท่ี 11 ธนัวาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2559 พิจารณาอนมุตัิมติที่ส าคญั ดงันี ้
o พิจารณาอนมุตัิให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทนุใน

บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ที่จะจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้า



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 10 

 

 

พลงังานชีวมวล โดยช่ือบริษัทร่วมทนุแห่งใหม่ ที่จะจดทะเบียนจดัตัง้คือ บริษัท เซฟ 
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“SAFE”) โดยมีทุนจดทะเบีนเร่ิมต้นที่ 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.98  ซึ่งต่อมาได้ถกูจด
ทะเบียนจดัตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยเมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560  

ปี 2560 : - 12 มกราคม ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ได้อนมุตัิการจดัโครงสร้างกลุม่บริษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค โดยอนมุตัิให้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพิ่มอีก 1 แหง่ คือ บริษัท อีซีเอฟ 
พาวเวอร์ จ ากัด เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานแทนการใช้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 
จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้ น
สามัญจ านวน 100,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท โดยบริษัทจะเป็นผู้ เข้าถือหุ้ นใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งต่อมาได้ถูกจดทะเบียนจัดตัง้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวนัที่ 16 มกราคม 
2560 ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของ ECFH เป็นเพื่อเข้าลงทนุและด าเนิน
ธุรกิจด้านร้านค้าปลกี ซึง่ปัจจบุนัได้แก่ ร้าน Can Do ในรูปแบบร้านค้าจ าหนา่ยสนิค้าราคาเดียว 
หรือการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ยกเว้นธุรกิจด้านพลงังานตอ่ไป 

- 13 กุมภาพนัธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมตัิการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด 
(“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ต าบลยูคละ อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ โดยให้ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั (“SAFE”) ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึง่มีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทถือหุ้นใน SAFE ปัจจบุนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.37 สดัสว่นดงักลา่ว
ลดลงจากร้อยละ 49.98 เนื่องจากมีการจ าหน่ายหุ้นออกให้กบักลุม่ผู้ ร่วมทนุใหม่ที่เข้าลงทนุใน 
SAFE คือ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิง้ส์ จ ากดั เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 33.26 ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของโครงการโรงไฟฟ้า PWGE) เข้าซือ้หุ้นสามญัจากผู้ ถือหุ้นของ
โครงการ (ร้อยละ 99.99) คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุทัง้โครงการไมเ่กิน 425,000,000 บาท (โดยคิด
เป็นเงินลงทนุของ ECF-P เทา่กบั 141,652,500 บาท) ปัจจุบนั ECF-P มีทนุจดทะเบียนจ านวน 
522,652,500 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ านวน 52,265,250 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
โดยมีทุนจดทะเบียนช าระเท่ากับ 454,252,500 บาท และ SAFE มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
426,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 4,260,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

- 3 เมษายน ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวตัต์ ของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว จ ากดั 
(“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูรัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ 220 เมกะวตัต์ โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ 
พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้า
ลงทนุซือ้หุ้นของโครงการในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึ่งต่อมาที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ GEP เป็นท่ีเรียบร้อย 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 11 

 

 

- 15 มิถนุายน  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 ได้มีมติที่ส าคญัส าหรับรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์รวม 2 โครงการ โดยพิจารณาและอนมุตัิการเข้าลงทนุซือ้หุ้นในกิจการต่าง ๆ ผ่าน 
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ 
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 33.37 ใน
มลูค่าการลงทนุรวม 50.62 ล้านบาท ได้แก่ การเข้าลงทุนซือ้หุ้นของ บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส 
จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 100 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็นผู้ลงทนุ เพื่อด าเนินธุรกิจโรง
สบัไม้ ตัง้อยู่ที่อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนจ านวน 33.37 ล้านบาท 
จากมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 100 ล้านบาท และการเข้าลงทนุซือ้หุ้นของ บริษัท บินา่ พร่ีู พาวเวอร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 49 โดย SAFE ในฐานะบริษัทร่วมเข้าเป็นผู้ลงทุน เพื่อ
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้เพลิงจากชีวมวล (Gasification) 
ขนาด 2 เมกะวตัต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ อ าเภอลอง จงัหวดั
แพร่ และอ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ โดยมีมลูค่าการเข้าลงทนุเป็นจ านวน 17.25 ล้านบาท จาก
มลูคา่การลงทนุทัง้หมด 105.495 ล้านบาท  

- 27 มิถนุายน โครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั 
(“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) จงัหวดันราธิวาส ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ เร่ิมรับรู้
รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทนุใน PWGE เป็นการเข้าลงทนุผ่าน 
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ บริษัท เซฟ 
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 33.37 โดย 
SAFE จะเร่ิมรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

-   27 ตลุาคม ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2560 ได้มีมติอนมุตัิการจดทะเบียนจดัตัง้
บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากัด โดยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 
50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
โดยบริษัทจะเป็นผู้ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทดงักลา่ว
เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2560 และปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช าระเท่ากับ 12.50 
ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-
Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเกิล้ (Particleboard) ซึ่งยงั
อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้  

- 18 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2560 มีมติอนมุตัิเข้าท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จ ากัด 
(“CRS”) ขนาด 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ อ าเภอเถิน จังหวดัล าปาง แทนการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลของบริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบรีุ จ ากดั (“TRUE-P”) ซึ่งบริษัท
ฯ ได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุแล้วแตไ่มส่ามารถท าความตกลงในการเข้าลงทนุ
ได้ CRS ถือหุ้นโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“IFEC”) 
ที่สดัสว่นร้อยละ 99.99 ในขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและตรวจสอบมูลค่าโครงการ อตัรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัโครงการ และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการเข้าซือ้โครงการ ซึง่รวมถึงความสามารถของผู้ขายในการเข้าท าธรุกรรมขายโครงการ และ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 12 

 

 

การส่งมอบทรัพย์สินที่ซือ้ขาย และการปฏิบตัิตามข้อตกลงอื่น ๆ ตามสญัญาซือ้ขายที่จะได้
จดัท าขึน้ด้วย  

ปี 2561 : - 27 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  7/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท  
แพลนเนทบอร์ด จ ากดั (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการเข้าถือหุ้นสามญั
ของ แพลนเนท จ านวน 5,700,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของแพลนเนทเข้าท ารายการลงทนุสร้างโรงงานผลติและจ าหนา่ยแผ่นไฟเบอร์บอร์ด
ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF 
Board) ที่จังหวัดนราธิวาส โดยคาดว่าแพลนเนทจะด าเนินการลงนามในสญัญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องและช าระราคาคา่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดให้แก่คู่สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องภายใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบือ้งต้นจ านวนทัง้สิน้ 
1,456.31 ล้านบาท 

- 1 สิงหาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล บริษัท บิน่า พูร่ี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
โครงการท่ี 1 อ าเภอลอง (“โครงการฯ” หรือ “BINA 1”) จงัหวดัแพร่ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 1 
เมกะวัตต์ ได้เร่ิมการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ โดยการเข้าลงทุนใน BINA1 เป็นการเข้า
ลงทนุผา่น บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“SAFE”) ในฐานะบริษัทร่วม ซึ่ง ECF-P ถือ
หุ้นใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.37 โดย SAFE จะเร่ิมรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2561 

- 31 ธนัวาคม บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย (“ECFH”) ที่บริษัทเข้าถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 75 ซึ่งที่ผ่านมาทาง ECFH ได้เข้าลงนามสญัญาแฟรนไชส์ (The Area 
Franchise Agreement) กบั Can Do Company Limited (“Can Do”) ประเทศญ่ีปุ่ น เมื่อวนัที่ 
30 ตลุาคม 2558 เพื่อด าเนินธุรกิจ ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าราคาเดียวทัง้ร้านในราคา 60 
บาท ECFH ได้ด าเนินการยกเลิกสญัญาแฟรนไชส์กบั Can Do Company Limited ประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยได้หยุดการด าเนินธุรกิจร้าน Can Do ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
รวมถึงได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาแฟรนไชส์ หวัข้อ การยกเลิกสญัญาแฟรนไชส์ ตามที่
ระบใุน the Area Franchise Agreement กบัทาง Can Do ประเทศญ่ีปุ่ น เสร็จสมบรูณ์ เมื่อ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ปี 2562 : - 27 กันยายน โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว จ ากัด 
   )“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูรัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
  เมียนมาร์  )“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวตัต์  เฟสที่ 1 ก าลงัการ
  ผลติ 50 เมกะวตัต์ โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั )“ECF-Power”) ในฐานะบริษัทยอ่ยที่ 

   บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทุนซือ้หุ้ นของโครงการในสดัส่วนร้อยละ 20  โดย 
  ECF-P จะเร่ิมรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2562 หลงัจากนัน้ทาง
  โครงการจะได้ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟา้ส าหรับ Phase ที่ 2 จากทัง้หมด 4 เฟส ตอ่ทนัที 
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 หน้าที่ 1.0 - 13 

 

 

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 
นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 
ธุรกิจกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็นผู้สง่ออกเฟอร์นิเจอร์อนัดบัต้น ๆ ของประเทศ
ไทย ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษัทจะไม่สามารถสร้างอัตราการเติบโตในส่วนของการจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออก
ตา่งประเทศได้ตามเปา้หมายที่วางไว้  สาเหตหุลกัจากคา่เงินบาทท่ียงัคงแข็งคา่ขึน้ตัง้แตช่่วงปี 2561 ตอ่เนื่องถึงปี 2562 ซึง่
ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 สถานการณ์การสง่ออกเร่ิมกลบัมาดีขึน้ เนื่องจากบริษัทได้รับค าสัง่ซือ้ลว่งหน้าจาก
ลกูค้าต่างประเทศยาวต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการสง่ออกที่ดีขึน้ ซึ่งเป็นผลจากการที่
สามารถเจาะกลุม่ลกูค้ารายใหมไ่ด้เพิ่มขึน้ 

  ส าหรับช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ได้แก่ ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา ตะวนัออกกลาง จีน อินเดีย รวมถึงประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ ซึง่ในปี 2562 มีบางประเทศที่อตัราการเจริญเติบโตของยอดขายมกีารปรับตวัเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะ
ในกลุม่ลกูค้าจากประเทศอินเดีย และตะวนัออกกลาง 

ส าหรับตลาดภายในประเทศ หากพิจารณาจากช่องทางการจ าหน่ายอีกช่องทางหนึ่งที่ส าคัญส าหรับ
กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่เป็นการสัง่ซือ้โดยใช้
ตราสินค้าของบริษัท ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทมียอดขายที่ เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการ
จ าหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยตราสินค้าต่าง ๆ  ดงันี ้

1. การผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยให้กบัโฮมโปร (Home Pro) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์ 
2. การผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยให้กบัเทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์  
3. ตราสนิค้า เอ เซเวน่ (a7) จ าหนา่ยผา่นเมกาโฮม (Mega Home)  
4. ตราสนิค้า ฮาสต้า (HASTA) จ าหนา่ยผา่น ด ูโฮม  (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)    
5. การผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยให้กบัแบรนด์วินเนอร์ (Winner) 
6.  การผลติสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยให้กบัโกลบอลเอ้าส์ (Global House) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์ 
ซึ่งสาเหตุของยอดขายที่เพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถในการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึน้ 

ประกอบกบัการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ไม้ยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีความเช่ียวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
และได้มีแนวคิดในการต่อยอดพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้เป็นวสัดอุุปกรณ์ในการตกแต่งและก่อสร้าง ซึ่ง
ฐานลกูค้าใหมแ่ละผลติภณัฑ์ใหมท่ี่เพิ่มขึน้เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้ได้ในรอบปี 2562 ที่ผา่นมา 

ในสว่นของการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กบักลุ่มลกูค้าประเภทร้านค้าสง่ และร้านค้าปลีกราย
ยอ่ย ซึง่บริษัทจดัจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้ากลุม่นีภ้ายในตราสินค้า Costa ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับปรุงระบบ
การขายและการตลาด ระบบการรับช าระเงินเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจ าหนา่ยผา่นช่องทางนีใ้ห้ดียิ่งขึน้ ดงันัน้เมื่อมีการ
พฒันาปรับปรุงระบบเกิดขึน้ จึงท าให้ยอดขายอยูใ่นระดบัท่ีไมเ่ติบโตเมื่อเทียบกบัช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหาก
การปรับปรุงและพฒันาระบบการขายและการตลาด ระบบการรับช าระเงินสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว 
บริษัทคาดการณ์วา่ ยอดขายของช่องทางการจ าหนา่ยนีจ้ะกลบัมาเติบโตได้อยา่งมีนยัส าคญัอีกครัง้ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 14 

 

 

ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายผ่านโชว์รูม ELEGA ซึ่งเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าส าหรับกลุ่มลกูค้า
ระดบักลางถึงบนนัน้ เนื่องจากบรรยากาศความไม่เช่ือมัน่ต่อการบริโภค และจบัจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ประกอบกับ
บริษัทเร่ิมปรับกลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ จึงได้เร่ิมมีการพิจารณาปิดโชว์รูม ELEGA ในบางสาขาที่ไม่คุ้มต้นทนุ
และคา่ใช้จ่ายคงที่ลงไปเป็นจ านวน 7 สาขาที่ด าเนินการปิดไปในระหว่างปี 2561 ประกอบกบัปิดโชว์รูม ELEGA ครบทกุ
สาขาภายในช่วงปลายปี 2562 ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายผ่านช่องทางดงักล่าว มีรายได้จากการขายลดลงอย่างมี
นยัส าคญัในช่วงปี 2562 อยา่งไรก็ตาม หากความเช่ือมัน่ด้านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการจบัจ่ายใช้สอยภายในประเทศ
กลบัมาฟืน้ตวัดีอีกครัง้ โดยปกติแล้วช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นโชว์รูม ELEGA จะยงัสามารถสร้างอตัราการเติบโตได้
อยา่งตอ่เนื่อง  

ทัง้นีบ้ริษัทได้ปรับกลยทุธ์เพื่อไมใ่ห้เกิดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายคงที่จากโชว์รูมในสาขาที่มีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ดงัเช่นที่เคยเกิดขึน้ในอดีต โดยได้หาแนวทางการพฒันาและปรับปรุงโชว์รูมในรูปแบบใหม่ให้
เกิดขึน้โดยการพฒันาโชว์รูมรวมที่มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ขึน้ภายใต้ช่ือ “ECF OUTLET” เพื่อเป็นโชว์รูมจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทกุ
แบรนด์ ทกุรูปแบบ ภายใต้การผลติและจ าหนา่ย รวมทัง้สนิค้าน าเข้าของบริษัท ซึง่ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย
ที่เข้าถึงกลุม่ลกูค้าในประเทศ โดย ECF OUTLET ตัง้อยูภ่ายใน บริษัท แสงอดุม ไล้ท์ติง้เซ็นเตอร์ จ ากดั ณ ส านกังานใหญ่
รังสติ บริเวณถนนวิภาวดีรังสติขาเข้า โดยได้เร่ิมพืน้ท่ีจดัแสดงสนิค้าเฟอร์นิเจอร์ ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง
โชว์รูมแห่งนีจ้ะรวบรวมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทัง้ในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกและเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหน่าย
ภายในประเทศให้กบัลกูค้าที่มีความสนใจและต้องการสัมผสัชิน้งานเฟอร์นิเจอร์ของจริง ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อการบริการ
ด้านการขายและการตลาดให้กบักลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ และกลุม่ลกูค้ารายใหญ่แล้ว ยงัจะได้ประโยชน์จากรายย่อยที่เข้า
เยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์และซือ้ผลติภณัฑ์ด้วย   

นอกจากภาพรวมผลการด าเนินงานในสว่นของรายได้จากการขาย ซึ่งนอกจากการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์แล้ว บริษัทยงัมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิว รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 
ซึ่งผลิตภณัฑ์เหลา่นีใ้ช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์  

ทัง้นีใ้นสว่นของการจ าหน่ายกระดาษปิดผิว เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนก่อตัง้
บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากดั (V V-Décor) ขึน้ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.95 โดยมีทนุจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทโดย
เรียกช าระเต็มมลูค่า โดยก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) ให้กบั ECF เพื่อเป็นผู้จ าหน่ายกระดาษ
ปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท 

 
นอกจากนีใ้นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ในสว่นของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (“ECFH” 

หรือ “บริษัทย่อย”) ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบัร้อยละ 75  
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาทถ้วน) โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 

หุ้น (หนึง่แสนหุ้น) มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) ช าระเต็มมลูคา่ 
ภายหลงัจากที่ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาตดัสนิใจที่จะยตุิการด าเนินธุรกิจ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัทได้หยดุการจ าหน่ายสินค้าทกุรายการ และได้ด าเนินการปิดสาขาของร้าน Can Do ทกุสาขา (Can Do คือ ร้านค้า
ปลีกในรูปแบบร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าราคาเดียว หรือ 60 บาทต่อชิน้ ทัง้ร้าน) เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายคงที่ท่ีจะเกิดขึน้ เพื่อไมใ่ห้สง่ผลกระทบต่อภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทแล้ว 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 15 

 

 

ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนั เพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนโดยบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ทัง้นีเ้พื่อ
สร้างรายได้และผลการด าเนินงานให้กบักลุม่บริษัทโดยภาพรวม โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งรอข้อสรุปถึงธรุกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้ 

 
ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน 
บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2560 โดยบริษัท อีสต์โคสท์

เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 จากทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 1.00 ล้านบาท ปัจจุบนัมีทนุ
จดทะเบียนจ านวน 687,652,500  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจ านวน 68,765,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ช าระ
เต็มมลูคา่ 

 
- โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 

นบัตัง้แต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีเร่ิมต้นที่บริษัทมีการขยายการลงทุนสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทน
อยา่งมีนยัส าคญั โดย ECF-P ได้เข้าร่วมทนุในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ในสดัสว่นร้อยละ 33.37 ใน
ปัจจบุนั SAFE มีทนุจดทะเบียนจ านวน 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,810,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมลูค่าแล้ว โดย SAFE ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล  

ปัจจุบัน SAFE ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
99.99 ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต์ ที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
โดยเร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 เป็นต้นมา  
ปัจจุบนั PWGE มีทุนจดทะเบียนจ านวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
8,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

2. บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”) โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ปัจจุบนั
ด าเนินธุรกิจโรงสบัไม้ เพื่อปอ้นวตัถดุิบ ได้แก่ ไม้สบั (Wood Chip) ให้กบัโรงไฟฟ้า PWGE เพื่อใช้
เป็นวตัถดุิบในการผลติไฟฟา้ 
ปัจจุบนั SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากดั (“SAFE-P”) ( ช่ือเดิม บริษัท บิน่า พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) 
ซึ่ง SAFE เข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 49    ปัจจุบนั  SAFE-P เป็นนิติบคุคลที่มีใบอนญุาตการ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั่น 
รวม  2   โครงการ ซึ่งมีก าลงัการผลิตติดตัง้โครงการละ 1  เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ อ.ลอง และ อ.สูง
เม่น จ.แพร่ ส าหรับโครงการแรกที่ อ.ลอง จ.แพร่ ปัจจุบนัได้เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และขณะนีอ้ยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างโครงการที่ 2 
ที่อ.สงูเม่น จ.แพร่ ปัจจุบนั SAFE-P มีทนุจดทะเบียนจ านวน 55,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 5,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 16 

 

 

- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
นอกจากนี ้นบัตัง้แตช่่วงปี 2560 บริษัทยงัได้ขยายการเข้าลงทนุด้านธุรกิจพลงังานทดแทนสูธุ่รกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ 
บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว จ ากดั (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่ง GEP เป็นบริษัทที่เข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัาน
แสงอาทิตย์ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซี
เอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุซือ้หุ้นของโครงการดงักลา่ว
ในสดัสว่นร้อยละ 20  

ปัจจบุนั GEP มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 215,755,800 บาท โดยแบง่ออกเป็นจ านวนหุ้น 2,157,558 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากบั 201,955,800 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ที่เขตมาเกวย เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 เมกะวตัต์ 
ทัง้นี ้GEP สามารถเร่ิมการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) ส าหรับเฟสที่ 1 ขนาดก าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต์ ได้เมื่อวนัที่ 27 
กนัยายน 2562 ในสว่นที่เหลอือยูร่ะหวา่งการวางแผนก่อสร้าง และจะเร่ิมทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ จนครบ 220 
เมกะวตัต์ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 2 - 3 ปี  

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน 
GEP-Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทสญัชาติ
เมียนมาร์ โดยมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วที่  7,523,779 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
226.62 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วนัที่ 30  ธันวาคม 2562 ที่อตัรา
แลกเปลี่ยน 30.121 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย GEP มีสดัสว่นการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากบัร้อยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพฒันาและ
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW 
และมีก าลงัการผลติไฟฟา้ตามสญัญา 170 MW 

GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั 
Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส าคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา 
ก่อสร้าง จดัหาแหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บ ารุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่ง
ตัง้อยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ที่ 
0.1275 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่หนว่ยไฟฟา้ ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการตอ่อาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ด้วย โดย
การผลติไฟฟา้จะแบง่ออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลติไฟฟา้สงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแตล่ะเฟส ดงันี ้

เฟส 1 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 40 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 80 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 120 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 170 MW จากก าลงัการผลติติดตัง้ 220 MW 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 17 

 

 

โดยภายหลงัจากเร่ิม COD ส าหรับเฟสที่ 1 แล้วส าหรับเฟสต่อ ๆ ไป คาดว่าจะมีก าหนดระยะเวลา
ประมาณ 360 วนั ส าหรับการเร่ิมต้น COD ในเฟสตอ่ไป 

  
ส าหรับการเข้าลงทนุในธุรกิจด้านพลงังานทดแทนส าหรับโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมนัน้ ปัจจุบนับริษัทยงั

อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนหากโครงการเหล่านัน้มีความเป็นไปได้ มีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่เหมาะสม และมีความคุ้มค่าในการเข้าลงทุนเมื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ และระมดัระวงั ก่อนจะตดัสนิใจเข้าลงทนุ 

 
กำรลงทุนธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) 
เป็นธุรกิจที่ด าเนินงานโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 57 

ในการลงทนุธุรกิจผลติและจ าหนา่ยแผน่ไม้ (Wood-Based Panel) 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 13/2560 เมื่อวนัที่ 27 ตลุาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัท 

ด าเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 คือ  บริษัท แพลนเนทบอร์ด 
จ ากดั (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่เรียกช าระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ 
(Wood-Based Panel) ได้แก่ แผน่เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปาร์ติเกิล้ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีก าลงัการ
ผลิตที่ 600 – 800 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ทัง้นี ้บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเสร็จ
เรียบร้อยเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  

ตอ่มาที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิการเสนอ
ขายหุ้นเดิมที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) เข้าลงทนุในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั (“แพลนเนท”) ใน
ฐานะบริษัทยอ่ย รวมร้อยละ 43 ของมลูคา่ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของแพลนเนท ให้กบัคณุคมวิทย์ บญุธ ารงกิจ ในสดัสว่น
ร้อยละ 25 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คณุพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตั
ยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3.75 และคณุวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 ท าให้มีโครงสร้าง
การถือหุ้นเปลีย่นแปลงไป ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)   5,700,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 57 
2. คณุคมวิทย์ บญุธ ารงกิจ    2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 
3. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
4. คณุพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
5. คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ      375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
6. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
7. คณุวรัษธกฤต พรแจ่มใส       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มีการจดัสรรการถือหุ้นในกลุม่ผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง 

มอลล์ จ ากัด ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากัด จากจ านวนผู้ ถือหุ้น 4 ท่าน ถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เป็น
จ านวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผู้ ถือหุ้นรายใหม่คือ คุณขนัทอง อุดมมหนัติสขุ  โดยถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้
โครงสร้างการถือหุ้นใหมม่ีการเปลีย่นแปลงดงันี ้บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 57 คณุคม
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วิทย์ บญุธ ารงกิจ ในสดัสว่นร้อยละ 25 คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ ร้อยละ 3 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  คณุ
พิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  และ
คณุวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทัง้ได้มีการอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็น 
450 ล้านบาท แตท่ัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยสรุปโครงสร้างการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้
นี ้เป็นดงันี ้

1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)   5,700,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 57 
2. คณุคมวิทย์ บญุธ ารงกิจ    2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 
3. คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
4. คณุกฤษชน ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
5. คณุพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
6. คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ      300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
7. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
8. คณุวรัษธกฤต พรแจ่มใส       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้ บริษัทเข้า

ลงทนุใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยแผน่ไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทนุในโครงการเบือ้งต้นจ านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ล้านบาท 

ในปัจจุบันแพลนเนทอยู่ระหว่างการส ารวจรายละเอียดในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ที่
ส ารวจที่ดินท่ีเหมาะสมที่จะกอ่สร้างโรงงาน ซึง่ต้องพิจารณาถงึความพร้อมในด้านตา่ง ๆ  ทัง้แหลง่วตัถดุิบ ระยะทางในการ
ขนส่งวตัถดุิบ ระยะทางในการขนส่งสินค้าจากโรงงาน ฯลฯ เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและได้รับประโยชน์
สงูสดุ โดยคาดวา่จะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจากด าเนินการเลอืกที่ดินที่
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 19 

 

 

ปัจจบุนัสามารถสรุปโครงสร้างกลุม่บริษัทอีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั (“PNB”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 57 มีสดัสว่นหุ้นอีกร้อยละ 43 ประกอบด้วย 

1. คณุคมวิทย์  บญุธ ารง   ถือหุ้นอยูร้่อยละ 25  
2. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 3  
3. คณุพิชพิมพ์  ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 3   
4. คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 3 
5. คณุเอกฤทธ์ิ  ปัทมสตัยาสนธิ  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 3 
6. คณุขนัทอง  อดุมมหนัติสขุ   ถือหุ้นอยูร้่อยละ 3 
7. คณุวรัษธกฤต  พรแจ่มใส   ถือหุ้นอยูร้่อยละ 3 

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“ECF-H”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 75 มีสดัสว่นหุ้นอีกร้อยละ 25 คือ 
1. คณุศิริลกัษณ์ นกัเจริญ   ถือหุ้นอยูร้่อยละ 15 
2. คณุนภาภรณ์  ศภุวงศ์   ถือหุ้นอยูร้่อยละ 10 

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยู ่ถือหุ้นในบริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั ร้อยละ 33.37 มีสดัสว่นหุ้นอีกร้อยละ 66.63 คือ 

1. บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อิสดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) (FPI)  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 33.37 
2. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิง้ จ ากดั    ถือหุ้นอยูร้่อยละ 33.26 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

75.00% 

บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
อยูร่ะหวา่งการจดัหาธุรกิจใหม ่

(ยกเว้นด้านพลงังาน)  
 

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทนุในธุรกิจ 
ด้านพลงังานทกุประเภท  

บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย

กระดาษปิดผิว 

99.99% 99.95% 

บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานชีว

มวล 
 

33.37% 

บริษัท พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพ่ือเข้าลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

20.00% 

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ 
(Wood-Based Panel) 

57.00% 

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน  
เอนเนอร์ยี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ 
พลงังานชีวมวล 

7.5 เมกะวตัต์ จ.นราธิวาส 
 

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั 
ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นไม้

ส าหรับใช้เป็นวตัถดุบิ 
ในการผลติไฟฟา้ 

 

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากดั 
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ 

พลงังานแก๊ส 
จ านวน 2 โครงการ ที่ จ.แพร่ 

 

99.99% 99.99% 49.00% 

บริษัท จีอีพี เมียนมาร์ จ ากดั 
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

ขนาด 220 MW ประเทศเมียนมาร์ 
 

99.99% 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 20 

 

 

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยู ่ถือหุ้นในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั ร้อยละ 20 มีสดัสว่นหุ้นอีกร้อยละ 80 คือ 

1. บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 4 
2. บริษัท โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี แอลทีดี จ ากดั  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 28  
3 บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 12 

 
1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

1. บริษัท อีสต์โคสท์ อตุสาหกรรม จ ากดั (ECI) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2535 ในช่วงแรกเพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตและ
จ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจเป็นการซือ้มา จ าหน่ายไปในกลุม่ผลิตภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลติเองและเฟอร์นิเจอร์ที่น าเข้ามาเพื่อจ าหนา่ย โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่ช าระแล้ว
เทา่กบั 20,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ
วนัท่ี 17 กนัยายน 2555 โดยมีมติจากที่ประชมุ ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะ
ไมแ่ขง่ขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
ปัจจบุนัไมม่ีการด าเนินธุรกิจและอยูร่ะหวา่งรอการช าระบญัชีและปิดกิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป 

2. บริษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จ ากดั (ECD) 
จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผู้ ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ และประกอบกิจการน าเข้าหรือสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ทกุชนิดตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยมีทนุจด
ทะเบียนและทุนที่ช าระแล้วเท่ากับ 14,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่ างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มี
การก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ปัจจุบันไม่มีการด าเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการช าระบญัชีและปิด
กิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป  

3. บริษัท วี – ชทั เดคคอร์ จ ากดั (VCD) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิวไม้ และให้บริการ
ตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อจ าหน่ายให้แก่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่ช าระแล้ว
เทา่กบั 27,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อ
วนัท่ี 12 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชมุ ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะ
ไมแ่ขง่ขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
ปัจจบุนัไมม่ีการด าเนินธุรกิจและอยูร่ะหวา่งรอการช าระบญัชีและปิดกิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 21 

 

 

4. บริษัท วี – ชทั อินดสัทรี จ ากดั (VCI) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2545 เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งโดยมี
ทนุจดทะเบียนและทนุที่ช าระแล้วเท่ากบั 14,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มี
การก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขนักบั บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ปัจจุบันไม่มีการด าเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการช าระบญัชีและปิด
กิจการให้เรียบร้อยตอ่ไป 

5. บริษัท บี.วี.พาราวดู จ ากดั (BV) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจ าหนา่ยไม้แปรรูป โรงเลือ่ย โรงอบไม้ โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ทนุท่ีช าระแล้วเทา่กบั 2,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็น
กรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1 
/ 2555 เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2555  โดยมีมติจากที่ประชุม ”พิจารณาและเห็นชอบให้มีการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจที่จะไม่แข่งขันกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด ” ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ปัจจุบนัไม่มีการด าเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอการช าระบญัชีและปิดกิจการให้ เรียบร้อย
ตอ่ไป  
 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องในล าดบัท่ี 1 ถึงล าดบัท่ี 5 ดงักลา่ว ทางบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ใน
ฐานะ “ผู้ รับสญัญา” ได้จดัท าสญัญาบนัทกึข้อตกลง เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 กบั บริษัท อีสต์โคสท์ อตุสาหกรรม 
จ ากดั บริษัท อีสต์โคสท์ ดีไซน์ จ ากดั บริษัท วี – ชทั เดคคอร์ จ ากดั บริษัท วี – ชทั อินดสัทรี จ ากดั และ บริษัท บี.วี.
พาราวดู จ ากดั โดยแตล่ะบริษัทในฐานะ “ผู้ให้สญัญา” โดยสรุปสาระส าคญัของสญัญาบนัทกึข้อตกลง ได้ดงันี ้

1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ไปในทางจ าหน่ายทรพัย์สิน โอน จ านอง จ าน า แลกเปลีย่นซ่ึง
เป็นประเภท รุ่น และชนิดเดียวกนัในสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ใด ๆ กบัผูร้บัสญัญาทีผู่ร้บัสญัญาไดด้ าเนินการ
ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนหนา้หรือด าเนินการประกอบธุรกิจอยู่ภายหลงัผูใ้หส้ญัญา 

2. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ผลิตไมแ้ปรรูป ไม้อบแหง้ ไม้วีเนียร์ และไม้อืน่ ๆ ตลอดจนท าเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้
ทีท่ าจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไมย้างพารา และวสัดอุปุกรณ์อืน่ ๆ ทกุชนิด รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ทัง้ใน
ประเทศหรือส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

3. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ผลิตกระดาษปิดผิว ปิดขอบ และพีวีซีปิดผิว ปิดขอบ รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ทัง้
ในประเทศหรือส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

4. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่าจะไม่ด าเนินการน าเข้าหรือส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปอบแหง้ ไม้วีเนียร์ ไม้อืน่ ๆ 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ปิดขอบ และพีวีซีปิดผิว ปิดขอบ
ทกุชนิด ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องทกุชนิด 

5. ผูใ้หส้ญัญาตกลงว่า จะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ ตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(มหาชน) ตลอดจนด าเนินกิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกิจทกุประเภทกบับริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(มหาชน) หรือกระท าการอืน่ใดอนัเป็นการแข่งขนัทางการคา้ 
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6. หากผู้ให้สญัญาไม่ได้ปฏิบติัตามสญัญาบนัทึกข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้รับสญัญา ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ผู้ให้
สญัญายินยอมช าระค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาทต่อบริษัท (ซ่ึงมูลค่า 5 ล้านบาท ทางผู้รับสญัญา
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากทัง้ 4 บริษัทดงักล่าวขณะนี้ไม่มี
รายได้จากการด าเนินธุรกิจแล้ว) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที่ผูใ้ห้สญัญาผิดสญัญาไม่ได้
ปฏิบติัตามบนัทึกข้อตกลงที่ได้ท าไว้ให้แก่ผู้รับสญัญา และหากการใด ๆ ที่ผู้ให้สญัญาไม่ได้ปฏิบติัตาม
สญัญาบนัทึกข้อตกลงนัน้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้รับสญัญา ผู้ให้สญัญายินยอมที่จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา และยินยอมใหผู้ร้บัสญัญาด าเนินการตามกฎหมายไดท้กุกรณี 

 

6. บริษัท เอ แอนด์ เอส อินเตอร์ จ ากดั 

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 8 กนัยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจสง่ออก แร่เหลก็ แร่พลวง สง่ออกข้าวเพื่อจ าหนา่ยตา่งประเทศ 
น าเข้าไม้แปรรูป โดยมีทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท และทนุท่ีช าระแล้วเทา่กบั 1,250,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว 
มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม 
ขณะนีท้างบริษัทได้จดทะเบียนเลกิบริษัทแล้วเมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2555 และได้ช าระบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

7. บริษัท บีซีเอ แมค็ คอร์ป จ ากดั 

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 26 มิถนุายน 2549 เพื่อประกอบธุรกิจค้าแร่ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ีช าระแล้วเทา่กบั 
5,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่ว มีรายช่ือกรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ขณะนีท้างบริษัทได้จดทะเบียนเลกิบริษัทแล้วเมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2555 และ
ได้ช าระบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

8. บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ากดั  
จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2537 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นเิจอร์ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุท่ี
ช าระแล้วเทา่กบั 2,000,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่วมีนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ เป็นกรรมการและผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ในบริษัทดงักลา่ว ซึง่นางสาวกฤษชนกฯ เป็นคูส่มรสของนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท 

9. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของ บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ากดั 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุที่
ช าระแล้วเทา่กบั 960,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่วมีนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัทดงักล่าว ซึ่งนางสาวกฤษชนกฯ เป็นคู่สมรสของนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท 

 
ทัง้นี ้เนื่องจากเพื่อเป็นการปอ้งกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ในกรณีที่นายอารักษ์ สขุ

สวสัดิ์ และคู่สมรสคือ นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ ซึ่งแต่ละท่าน มีสว่นร่วมในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั ดงันัน้ นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ในฐานะ ผู้ให้สญัญา ได้จดัท าสญัญาขึน้ตอ่ บริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ บริษัท โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

1. ผูใ้ห้สญัญาตกลงว่า ในระหว่างที่ผู้ให้สญัญาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการของบริษัท และ/หรือยงัเป็นพนกังานของบริษัท ผูใ้ห้สญัญาจะต้องปฏิบติัหน้าที่ให้
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เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริต และรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท  

2. ผูใ้หส้ญัญาตกลงเพ่ิมเติมว่า ในระหว่างทีผู่ใ้หส้ญัญาด ารงต าแหน่งตามข้อ 1 และ/หรือยงัเป็นพนกังานของ
บริษัท ผูใ้ห้สญัญาจะไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกสาร หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และ/หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผูอื้่น 
ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ผู้ให้
สญัญาเป็นกรรมการของบริษัท หรือโดยไดร้บัความยินยอมจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษัท แลว้แต่กรณี ตามระเบียบข้อบงัคบั และ/หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

ในกรณีที ่ผูใ้หส้ญัญาไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนดและเงือ่นไขข้างตน้ บริษัทมีสิทธิทีจ่ะเรียกร้องค่าเสียหาย
ในการทีบ่ริษัทไดร้บัความเสียหายจากการกระท าของผูใ้หส้ญัญาก็ได ้ทัง้นี ้ตอ้งฟอ้งภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่
บริษัทหรือผูถื้อหุน้ตามทีก่ล่าวในวรรคต่อไปทราบถึงการฝ่าฝืน และไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัฝ่าฝืน 

ในกรณีที ่บริษัทไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายข้างต้น ผูใ้ห้สญัญายินยอมให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงคนใดหรือ
หลายคน ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะแจ้งเป็นหนงัสือให้บริษัท
ด าเนินการเรียกร้องก็ได ้ถา้หากบริษัทไม่ด าเนินการตามทีผู่ถื้อหุน้แจ้งภายใน 1 เดือน นบัจากวนัทีแ่จ้ง หรือ
อายคุวามตามวรรคสอง เหลือนอ้ยกว่า 1 เดือน ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะใช้สิทธิเรียกร้องแทนบริษัทนัน้ก็ได ้ 

3. หากในอนาคต ผูใ้หส้ญัญาไดร้บัข้อมูล หรือมีผูเ้สนอข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่มีศกัยภาพและมีความน่าสนใจในการลงทนุ ผู้ให้สญัญาตกลงที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท
เป็นผูพิ้จารณาทัง้หมดเพียงผูเ้ดียว และแม้ว่าคณะกรรมการของบริษัท จะไม่พิจารณาด าเนินการลงทนุใน
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าวก็ตาม ผู้ให้สญัญาก็จะไม่ด าเนินการลงทุนกบับุคคลหน่ึง
บคุคลใด ร่วมลงทนุ หรือถือหุน้ใด ๆ เอง ไม่ว่าเงือ่นไขในการลงทนุจะมีเงือ่นไขทีด่อ้ยกว่าก็ตาม 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
ธุรกิจที่ด ำเนินงำนโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จ ำกัด ใน

ฐำนะบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทถอืหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.95  
 
- ธุรกิจกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์  

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์จาก

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
การจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลติ และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สัง่ซือ้จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
และให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากดั (V V Décor) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.95 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ช าระเต็มมลูค่า ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิวให้กบัลกูค้าบางรายของบริษัท 

ผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย สามารถแบ่งกลุ่มสินค้าหลักได้ 5 ประเภท ซึ่ง เ ป็นกลุ่มธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์คือ 

1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม ร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ย 
4. กระดาษปิดผิว  
5. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 

บริษัทมีรายได้โดยสว่นใหญ่มาจากการผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ 
การผลิตและจ าหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ให้กับลกูค้าใน
ประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าในประเทศ ประกอบด้วยกลุม่ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ โฮมโปร (Home Pro) 
เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าส์ (Global House) วินเนอร์ 
(Winner) และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)  

ส าหรับลกูค้าต่างประเทศจะเป็นการผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ให้กับบริษัทผู้ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade) หลายรายในประเทศญ่ีปุ่ น โดยหากพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากการขาย
ทัง้หมดของบริษัท ในปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นการขายให้กบัลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณร้อยละ 45 ของรายได้จากการ
ขายทัง้หมด อยา่งไรก็ตามบริษัทตระหนกัดีถึงสดัสว่นการพึ่งพิงลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นการขยาย
ฐานลกูค้าตา่งประเทศไปยงักลุม่ประเทศอื่น ซึ่งเร่ิมเห็นผลขึน้ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเร่ิมรับค าสัง่ซือ้
จากลกูค้ากลุม่ใหมใ่นประเทศอินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีนได้เพิ่มขึน้ รวมถึงในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : 
Asian Economic Community) โดยหากเป็นการจ าหน่ายสินค้าเพื่อสง่ออกให้กบัลกูค้าในกลุม่ประเทศ AEC บริษัทจะใช้
ตราสนิค้า “My Fur”  

 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 25 

 

 

ภำพแสดงกลุ่มประเทศลกูค้ำของบริษัท 

 

สดัส่วนรายได้ที่รองลงมาคือ รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยตราสินค้าที่ทาง
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ประกอบด้วยตราสินค้าที่เป็นของ
บริษัทเอง ได้แก่ “a7” เป็นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจ าหน่ายให้กับ เมกา โฮม (Mega Home) และ “HASTA” 
เป็นตราสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและจ าหน่ายให้กับ ดู โฮม (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY)  

ส่วนการผลิตเพื่อจ าหน่ายสินค้าให้กับ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) และ โกลบอลเฮ้าส์ 
(Global House) จะเป็นการผลิตโดยใช้ตราสินค้าตามที่ลกูค้าจะก าหนดโดย นอกจากนีย้งัผลิตให้กับแบรนด์วินเนอร์ 
(Winner) ด้วย 

ส าหรับตราสนิค้า “ELEGA” จะเป็นตราสินค้าที่บริษัทใช้ส าหรับการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่สว่นใหญ่ผลิตจากไม้
จริงภายในโชว์รูมสาขาเพื่อแสดงสินค้าและจ าหน่ายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ ผลิตเอง และ
เฟอร์นิเจอร์ทัง้สว่นที่สัง่ซือ้จากภายในประเทศและสว่นที่น าเข้าจากต่างประเทศที่สว่นใหญ่ผลิตจากไม้จริง ซึ่งในปัจจุบนั
บริษัทจะจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com  เป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีการจ าหน่ายผ่านโชว์รูมรวมบน
พืน้ที่ขนาดใหญ่ภายใต้ช่ือ “ECF OUTLET” ซึ่งเป็นโชว์รูมที่จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทกุแบรนด์ ทกุรูปแบบ ภายใต้การผลิต
และจ าหนา่ย รวมทัง้สินค้าน าเข้าของบริษัท โดย ECF OUTLET ตัง้อยู่ภายใน บริษัท แสงอดุม ไล้ท์ติง้เซ็นเตอร์ จ ากดั ณ 
ส านกังานใหญ่รังสติ บริเวณถนนวิภาวดีรังสติขาเข้า  

นอกจากช่องทางการจ าหน่ายสินค้าตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ให้กับกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทัว่ประเทศ ภายใต้ตราสินค้า 
“Costa” เพื่อใช้เป็นตราสนิค้าส าหรับการจ าหนา่ยผา่นช่องทาง Dealer  

ส าหรับ ตราสินค้า “Finna House” ที่ได้เปิดตวัไปตัง้แต่ปี 2558 จะเป็นตราสินค้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อจ าหน่าย
สนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลติขึน้ภายใต้ลขิสทิธ์ิลายการ์ตนูจาก Disney ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผู้ซือ้ลิขสิทธ์ิ และ
ได้รับสิทธ์ิในการใช้ลายการ์ตนูจาก Disney เพื่อใช้กบัผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึ่งขณะนีย้งัเป็นเพียงผู้ ได้รับ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 26 

 

 

สทิธ์ิรายเดียวในประเทศไทย ปัจจบุนั Finna House มีสนิค้าวางจ าหนา่ยผา่นช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ 
ECF Outlet แสงอดุมไลท์ติง้ ส านกังานใหญ่รังสติ ด้วยเช่นเดียวกนั 

 
ตรำสินค้ำของบริษัท 

 
ตรำสินค้ำที่ รูปแบบ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

ELEGA  
(เอลลีก้ำ) 

 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทัง้สว่นท่ีบริษัท
เป็นผู้ผลติเองและสว่นท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศ และ
สัง่ซือ้จากในประเทศ โดยจ าหนา่ยผา่น ECF OUTLET 

และช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com 
Finna House 
(ฟินน่ำเฮ้ำส์) 

 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติขึน้ภายใต้
ลขิสทิธ์ิลายการ์ตนูจาก Disney โดยจ าหนา่ยผา่น ECF 
OUTLET และช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com  

a7 
(เอ เซเว่น) 

 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติให้กบั เมกา โฮม (Mega Home) 

Hasta 
(ฮำสต้ำ) 

 ใช้ส าหรับการจ าหนา่ย 
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลติให้กบั ด ูโฮม (Do Home) และ 

มิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) 

Costa 
(คอสต้ำ) 

 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ให้กบักลุม่ร้านค้าสง่ 
และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) ทัว่ประเทศ 

My Fur 
(มำยเฟอร์) 

 
 
 
 

ใช้ส าหรับการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์เพื่อสง่ออกส าหรับ
ประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 

 

http://www.elegathai.com/
http://www.elegathai.com/


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 27 

 

 

“Finna House” 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สนิค้าภายใต้แบรนด์ “Finna House” มีวางจ าหนา่ยภายในพืน้ที่ ECF OUTLET และ
ผา่นช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าออนไลน์ www.elegathai.com  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECF OUTLET แสงอุดมไลท์ติง้  
 

เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษัทได้ร่วมมือกบั บริษัท แสงอดุม ไลท์ติง้เซ็นเตอร์ จ ากดั ผู้น าด้านการออกแบบ 
การผลติ และจดัจ าหนา่ย ผลติภณัฑ์สอ่งสวา่ง โคมไฟ ซึง่มศีนูย์จดัจ าหนา่ยสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้ากวา่ 30 สาขา ทัว่
ประเทศ เปิด ECF OUTLET แหง่แรก ณ แสงอดุมไลท์ติง้ ส านกังานใหญ่รังสติ ถนนวิภาวดีรังสติขาเข้า ภายในร้านเป็น
พืน้ท่ีจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัท ภายใต้ตราสนิค้า “ELEGA” “COSTA” และ “FINNA HOUSE” ซึง่เป็นผลติภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ของบริษัททัง้ประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา รวมถงึโชว์รูมแหง่นีจ้ะรวบรวมผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
ทัง้ในรูปแบบเฟอร์นเิจอร์เพื่อการสง่ออกและเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยภายในประเทศให้กบัลกูค้าที่มคีวามสนใจและต้องการ

http://www.elegathai.com/


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 28 

 

 

สมัผสัชิน้งานเฟอร์นเิจอร์ของจริง ซึง่นอกจากจะใช้เพื่อการบริการด้านการขายและการตลาดให้กบักลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 
และกลุม่ลกูค้ารายใหญ่แล้ว ยงัจะได้ประโยชน์จากรายยอ่ยทีเ่ข้าเยี่ยมชมเฟอร์นเิจอร์และซือ้ผลติภณัฑ์ด้วย 

 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 1.0 - 29 

 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ผ่ำน www.elegathai.com  
ปัจจบุนับริษัทได้เน้นช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าออนไลน์มากขึน้  เนื่องจากแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป เพื่อบริหารจดัการให้เกิดช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่มี

ประสทิธิภาพขึน้ ทัง้ยงัชว่ยลดต้นทนุในสว่นของคา่เช่าพืน้ท่ี รวมถึงต้นทนุการขายคงที่อื่น ๆ เมื่อเทียบกบัช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นโชว์รูม  
 

 
 

 

http://www.elegathai.com/


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 1.0 - 30 

 

ธุรกิจที่ด ำเนินงำนโดย บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 75  

 
บริษัทได้ด าเนินการจดัตัง้บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“บริษัทย่อย” หรือ “ECFH”) ซึ่ง

บริษัทถือหุ้นเร่ิมต้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้า
ลงทนุในหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 75.00 โดยบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ได้ถกูจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 โดย
ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เร่ิมแรกบริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อย
บาท) โดยต่อมาได้เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้น
สามญั 100,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ดงันี ้

 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  75,000  75.00 

2 นางศิริลกัษณ์  นกัเจริญ  15,000  15.00 

3 นางสาวนภาภรณ์  ศภุวงศ์  10,000  10.00 

  รวมทัง้หมด  100,000  100.00 

 
นบัตัง้แต่ปลายปี 2558 - ปี 2561 ที่ผ่านมา ECFH ได้ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ซึ่งมีต้นก าเนิดจาก

ประเทศญ่ีปุ่ น โดยทาง ECFH ได้ด าเนินการติดต่อเพื่อขอซือ้แฟรนไชส์มาจากญ่ีปุ่ น เพื่อน าเข้ามาเปิดด าเนินธุรกิจใน
รูปแบบร้านค้า 100 เยน ในประเทศไทย ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าราคาเดียวทัง้ร้านในราคา 60 บาท  

แตท่ัง้นี ้เนื่องจากธุรกิจร้านค้าปลกีในรูปแบบร้านค้าที่ขายสนิค้าในราคาเดียวในประเทศไทยมีหลายร้าน และมีการ
แขง่ขนัสงู ประกอบกบัพฤติกรรมการจบัจ่ายซือ้สินค้าของผู้บริโภคชาวไทยมองว่า สินค้าในราคา 60 บาท ในบางประเภท
สนิค้าที่จ าหนา่ยภายในร้านมีราคาสงูเมื่อเทียบกบัสินค้าประเภทเดียวกนัที่สามารถซือ้ได้จากร้านค้าประเภทอื่น จึงท าให้
ร้าน Can Do ประเทศไทย ไม่สามารถสร้างผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั ต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว ทางฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาตดัสนิใจที่จะยตุิการด าเนินธุรกิจ โดย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้หยดุการจ าหน่ายสินค้าทกุรายการ และได้ด าเนินการปิดสาขาของร้าน Can Do ทกุ
สาขาเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากต้นทนุและค่าใช้จ่ายคงที่ที่จะเกิดขึน้ เพื่อไม่ให้สง่ผลกระทบต่อภาพรวมผลการ
ด าเนินงานของบริษัทตอ่ไป บริษัทได้ปิดกิจการของร้าน Can Do ประเทศไทยเสร็จสมบรูณ์เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2562  

ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัหาธุรกิจรูปแบบใหมท่ี่มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั เพื่อพิจารณาการเข้าลงทนุโดยบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ทัง้นีเ้พื่อสร้างรายได้
และผลการด าเนินงานให้กบักลุม่บริษัทโดยภาพรวม โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งรอข้อสรุปถึงธุรกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้ 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 31 

 

 

ธุรกิจที่ด ำเนินงำนโดย บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- ธุรกิจพลังงำนทดแทน 
 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Power Plant) 

ปัจจบุนั บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอน
เนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึง่ SAFE ได้ถกูจดทะเบียนจดัตัง้เมือ่วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นที่ 
1,000,000 บาท เพื่อเข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยปัจจุบนั ECF-P มีสดัสว่นการถือหุ้นใน SAFE เท่ากบั
ร้อยละ 33.37 และ SAFE มีทนุจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากบั 581,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,810,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว และมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P)  1,938,760 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 33.37 
2. บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) (FPI)  1,938,760 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 33.37 
3. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิง้ จ ากดั  1,932,480 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 33.26 
 
ปัจจบุนั SAFE ได้เข้าลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1. บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”)  

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (“PWGE”) จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทขึน้เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2555 โดยต่อมา SAFE ได้เข้าลงทนุคิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุทัง้โครงการไม่เกิน 425,000,000  บาท โดยวิธีการ
ช าระราคาซือ้ขายหุ้นใน PWGE มีรายละเอียดดงันี ้

ก. หุ้ นสามัญใน PWGE จ านวนไม่เ กิน 5,666,100 หุ้ น ช าระราคาเป็นเงินสด จ านวนไม่เ กิน 
283,305,000 บาท และ 

ข. หุ้นสามญัใน PWGE จ านวนไม่เกิน 2,833,900 หุ้น มีมลูค่ารวมไม่เกิน 141,695,000 บาท ช าระ
ราคาโดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) โดย SAFE ได้ออกหุ้นสามญัใหม่ของ SAFE จ านวนไม่เกิน 
1,416,950 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินไมเ่กิน 141,695,000 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิมของ PWGE เพื่อแลกหุ้น PWGE ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมถืออยู่ หรือมีอตัราสว่นการแลกหุ้นที่ จ านวนหุ้น
ของ PWGE 2 หุ้น ตอ่หุ้นของ SAFE 1 หุ้น 

SAFE ได้เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน PWGE ปัจจุบนั 
PWGE มีทนุจดทะเบียนจ านวน 85,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

PWGE ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 
43, 44 หมูท่ี่ 9 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส โดยมีเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้สบั (woodchip) ปริมาณ 
283 ตนัตอ่วนั โครงการโรงไฟฟา้ PWGE เร่ิมมีรายได้จากการขายไฟฟา้นบัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2560 ที่ผา่นมา  

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ได้ดงันี ้
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 32 

 

 

ชื่อสัญญำ  
วันที่ท ำ
สัญญำ 

สำระส ำคัญของสัญญำ 

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้
เดิม เลขท่ีสญัญา 
VSPP-PEA 048/2556  
 
 
 
 
ตอ่มาได้มีการจดัท า
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้
การรับซือ้ไฟฟา้จาก
ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็
มาก (ส าหรับการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังาน
หมนุเวยีน) เลขท่ี
สญัญา VSPP-PEA 
048/2556 
ครัง้ที่ 1 

24 ธนัวาคม 
2556 

 
 
 
 
 

28 กรกฏาคม 
2558 

- ระหวา่ง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั กบั การไฟฟา้สว่น
ภมูิภาค 

- การไฟฟา้ตกลงซือ้และผู้ผลติไฟฟา้ตกลงขายพลงัไฟฟา้ในปริมาณพลงั
ไฟฟา้สงูสดุ 7 เมกะวตัต์ 

- จดุรับซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่จดุติดตัง้ที่ ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดั
นราธิวาส 

 
- ระหวา่ง บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั กบั การไฟฟา้สว่น

ภมูิภาค 
- เปลีย่นจาก แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in tariff (FiT) 
- ขยายระยะเวลาการจา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็น วนัท่ี 18 

มกราคม 2560 (SCOD) (ในภายหลงั PWGE ได้ท าเร่ืองขอขยาย
ระยะเวลาออกไปเป็นวนัท่ี 10 เมษายน 2560 ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัเิป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว) 

- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจา่ยไฟฟา้เข้าระบบ 
- อตัรารับซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่ 4.24 บาท ตอ่หนว่ยไฟฟา้ ตลอดอายสุญัญา 20 

ปี โดยได้รับสว่น FiT Premium ที ่0.3 บาทตอ่หนว่ยไฟฟา้ และ 0.50 
บาทตอ่หนว่ยไฟฟา้ เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 20 ปี ตามล าดบั 

 
2.  บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”)  

บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดย
ต่อมา SAFE ได้เข้าลงทนุในมลูค่า  100 ล้านบาท ส าหรับมลูค่าที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิ่งปลกูสร้างรวม 8,700 
ตารางเมตร เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติทัง้หมด รวมถึงใบอนญุาตในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องทัง้หมด และได้เข้าถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนทุนจดทะเบียนทัง้หมดใน SAFE-B ปัจจุบัน SAFE-B มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
100,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

SAFE-B ด าเนินธุรกิจโรงสบัไม้เพื่อให้ได้ไม้สบั (woodchip) ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้กับ
โรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 5393 เลขที่ดิน 35 เลม่ที่ 54 ข หน้าที่ 43 หรือประมาณ 4 ไร่ 20 
ตารางวา บนที่ตัง้เลขที่ 43, 44 ภายในโรงไฟฟ้า PWGE หมู่ 9 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส พร้อมสิ่งปลกู
สร้างเป็นอาคารโรงสบัไม้ และเก็บเชือ้เพลิง (woodchip) จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีสญัญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในอตัราคา่เช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ในการตอ่อายกุ่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าและผู้ เช่า 
ตกลงร่วมกนัว่า จะต่อสญัญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลกูสร้างนี ้ทกุ ๆ 3 ปี และผู้ เช่ายินยอมให้ ผู้ ให้เช่าคิดค่าเช่าที่ดิน และสิ่ง
ปลกูสร้าง เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ ๆ 3 ปี ของทกุรอบการตอ่สญัญาเช่า  

ทัง้นีโ้รงสบัไม้ของ SAFE-B มีก าลงัการผลติติดตัง้เพื่อผลติไม้สบัเทา่กบั 60 ตนัตอ่ชัว่โมง ปัจจุบนัใช้เป็น
ก าลงัการผลติส าหรับรองรับการผลติเชือ้เพลงิให้กบัโรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัตอ่ชัว่โมง ทัง้นีใ้นสว่นของก าลงัการ
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ผลติติดตัง้สว่นท่ีเหลอื จะถกูน าไปใช้เพื่อการผลติไม้สบัส าหรับรองรับโครงการโรงไฟฟา้อื่น ๆ ท่ีอาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมถึงการด าเนินธุรกิจผลติสบัไม้ให้กบับริษัทภายนอก ท่ีมีความต้องการในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโรงสบัไม้ตอ่ไป 

 
3.  บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากดั  

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากัด (“SAFE-P”)  SAFE-P จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 11 
ธนัวาคม 2555 โดยตอ่มา SAFE ได้เข้าลงทนุในมลูคา่รวม 51.69 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึง่หุ้นของ SAFE-P ในสดัสว่นร้อย
ละ 49 แบง่ออกได้ดงันี ้

1. โครงการอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ มลูคา่การลงทนุทัง้โครงการ 45.495 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 
100) ส าหรับมลูคา่ที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติทัง้หมด 
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ รวมถึงใบอนญุาตในการด าเนินธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมด 

2. โครงการอ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ มลูคา่การลงทนุ 60 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 100) ส าหรับ
มลูคา่ที่ดินประมาณ 5 ไร่ อาคารและสิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในการผลติทัง้หมด สญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ รวมถึงใบอนญุาตในการด าเนินธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมด 

โดย SAFE เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 ของจ านวนทนุจดทะเบยีนทัง้หมดใน SAFE-P ปัจจบุนั 
SAFE-P มีทนุจดทะเบยีนจ านวน 55,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

SAFE-P ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชือ้เพลิงจากชีวมวล (Gasification) 
ขนาด 2 เมกะวตัต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ๆ ละ 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ และอ าเภอสงูเม่น 
จงัหวดัแพร่ ปัจจุบนัโครงการที่อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่เร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่เดือน
สิงหาคม 2561 แล้ว และส าหรับโครงการที่สอง ที่ อ.สงูเม่น จงัหวดัแพร่ ขณะนีย้งัอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเร่ิมการ
ก่อสร้างโครงการ  

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ได้ดงันี ้
- คูส่ญัญาระหวา่ง บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท บินา่ พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั) กบั การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
- การไฟฟา้ตกลงซือ้และผู้ผลติไฟฟา้ตกลงขายพลงัไฟฟา้ในปริมาณพลงัไฟฟา้สงูสดุ 0.92 เมกะวตัต์ 

ตอ่โครงการ 
- ระยะเวลาขายไฟตามสญัญา 20 ปี นบัจากวนัท่ีจา่ยไฟฟา้เข้าระบบ\ 
- อตัรารับซือ้ไฟฟา้อยูท่ี่ 5.84 บาท ตอ่หนว่ยไฟฟา้ ส าหรับ 8 ปีแรก หลงัจากนัน้ปรับเป็น 5.34 บาท 

ตอ่หนว่ยไฟฟา้ จนถึงครบก าหนดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ แบบ Feed-in tariff (FiT) 
 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 
ในช่วงปี 2558 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยทางอ้อมในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ECF Tornado 

Energy Godo Kaisha (“ECF Tornado”) เพื่อรองรับการขยายการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์  โดยขณะนัน้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 1.5 เมกะวตัต์ โดยมี
ที่ตัง้โครงการตัง้อยู่ที่ 1737 Kaminoyama, Kamiya, Tokotomi-Cho, Himeiji City, Hyogo, Japan โดย บริษัท อีซีเอฟ 
โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าถือหุ้นใน ECF Tornado Energy Godo Kaisha ในสดัสว่นร้อยละ 51 คิด



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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เ ป็นมูลค่า เงินที่ ใ ช้ลงทุน ในโครงการ ประมาณ 106,617,000 เยน หรือประมาณ 29.52 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างการ
เจริญเติบโตให้กบับริษัท และกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แห่งนี ้ได้
เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) นบัตัง้แต่วนัที่ 21 ธันวาคม 2558  

ต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2559 บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด ได้ตดัสินใจขายทรัพย์สินที่เข้าลงทุนใน ECF 
Tornado ในสดัสว่นร้อยละ 51 ให้แก่ Capital Inc. โดย Capital Inc. เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่ปี 2526 
เพื่อด าเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานด้านอื่น ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้
ด าเนินการจดัท าท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ ซึง่ทรัพย์สินที่จ าหน่ายไปมีราคาขายสทุธิจากภาษีที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 82.19 ล้านบาท ซึง่เป็นราคาขาย และเง่ือนไขที่ดีที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ เสนอขายรายอื่น ๆ รวมทัง้สิน้ 5 ราย 
คิดเป็นก าไรเมื่อเทียบกบัต้นทนุเงินลงทนุ ประมาณร้อยละ 43.94 ส าหรับสาเหตทุี่ตดัสินใจขายทรัพย์สินดงักลา่ว เนื่องจาก
พิจารณาจากผลก าไรท่ีจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการท่ีประมาณร้อยละ 8 ต่อปี 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินโครงการ 20 ปี โดยภายหลงัการคืนเงินลงทนุและก าไรจากการขายทรัพย์สินให้กับผู้ ถือหุ้ นเ ป็น
ที่ เ รียบร้อยในวนัท่ี 29  กันยายน 2559  ปัจจุบัน ECF Tornado ได้เสร็จสิน้ขัน้ตอนการจดทะเบียนเลกิบริษัทเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ผา่นมา 

ทัง้นีภ้ายหลงัจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจผ่านการจดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
ขึน้เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั จึงสิน้สดุบทบาทการเป็นบริษัทย่อยที่เข้า
ลงทนุในด้านธุรกิจพลงังาน โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจดัหาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกบั
สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนั  

ซึ่งในช่วงปี 2560 บริษัทได้ขยายการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 
จ ากดั (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบ”ู หรือ “GEP”) ซึ่ง GEP เป็นบริษัทที่เข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัานแสงอาทิตย์ซึ่ง
ตัง้อยู่ที่เมืองมินบ ูรัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาว
เวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุซือ้หุ้นของโครงการในสดัสว่น
ร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าท าการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEP จ านวน 51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2560 โดยมีมลูค่าเท่ากบั 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นีโ้ครงการโรงไฟฟ้ามินบูมีมลูค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตัราหนีส้ินตอ่ทนุเท่ากบั 65 : 35 จึงท าให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทนุตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จ านวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป 

ปัจจุบนั GEP มีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 215,755,800 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้น 2,157,558 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากบั 201,955,800 บาท 

ส าหรับโครงการดงักลา่ว ปัจจุบนัได้เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดก าลงัการผลิต 50 เม
กะวตัต์ จากขนาดก าลงัการผลิตทัง้หมด 220 เมกะวตัต์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 เฟส 
และขณะนีอ้ยู่ระหว่างการวางแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เฟสที่ 2 ขนาดก าลงัการผลิต 50 เมกะวตัต์  
โดยจะเร่ิมทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (SCOD) ทกุ ๆ 360 วนั หลงัจากวนัที่เฟสก่อนหน้าเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยเฟสที่ 3 และ 4 จะมีขนาดก าลงัการผลิตขนาด 50 และ 70 เมกะวตัต์ ตามล าดบั 

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ ากัด (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน GEP-
Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทสญัชาติ
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เมียนมาร์ โดยมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วที่ 7,523,779 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
226.62 ล้านบาท ตามประกาศอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่อตัรา
แลกเปลี่ยน 30.121 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย GEP มีสดัสว่นการถือหุ้นใน GEP-Myanmar เท่ากบัร้อยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมดใน GEP-Myanmar และมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการพฒันาและ
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวม 220 MW 
และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW 

GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั Electric 
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่
ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส าคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา ก่อสร้าง จดัหา
แหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บ ารุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่งตัง้อยู่ที่
เมืองมินบ ูรัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ด้วย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลิตไฟฟ้าสงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี  ้

เฟส 1 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 40 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 80 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 120 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 170 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 MW 
โดยโครงการโรงไฟฟ้ามินบเูป็นโครงการที่ได้รับการอนมุตัิข้อเสนอด้านการลงทนุและออกใบอนญุาตการลงทนุ 

หรือที่เรียกว่า “MIC Permit” จากคณะกรรมาธิการลงทนุเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission : “MIC”) จาก
ที่ประชุมครัง้ที่ 5/2017 เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2560 โดยใบอนญุาตดงักลา่ว ลงวนัที่ได้รับอนญุาต เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 
2560 โดยนกัลงทนุต่างชาติที่ประสงค์จะลงทนุโดยตรงในประเทศเมียนมาร์จะต้องได้รับ MIC Permit โดยสิทธิประโยชน์
ที่ส าคญัที่จะได้รับ สรุปได้ดงันี  ้

 ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเช่าที่ดินในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าสงูสดุ 50 ปี ขึน้อยู่กบัประเภท
และขนาดของการลงทนุ และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 10 ปี จ านวน 2 ครัง้ รวมระยะเวลาเช่าซือ้
ที่ดินได้นานที่สดุถึง 70 ปี (หมายเหต ุ: นกัลงทนุต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน แต่สามารถเช่า
ที่ดินจากรัฐบาลและเอกชนชาวเมียนมาร์ในระยะยาวได้) 

 ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 ปี 
นบัจากปีที่เร่ิมด าเนินกิจการ 

 ได้รับสิทธิประโยชน์ในการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญหรือช่างเทคนิคจากต่างประเทศได้  
 รัฐบาลเมียนมาร์รับประกนัว่า จะไม่ระงบัการท าธุรกิจที่ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการสง่เสริมการ

ลงทนุ (MIC) ก่อนครบก าหนดตามระยะเวลาที่ได้รับอนญุาต โดยปราศจากเหตผุลที่เพียงพอ  
 รัฐรัฐบาลเมียนมาร์รับประกนัว่า จะไม่ด าเนินการแปลงสินทรัพย์ของเอกชนมาเป็นกรรมสิทธ์ิของ

รัฐบาล (No Nationalization) ตลอดระยะเวลาการลงทนุ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement) ได้ดงันี ้
วนัที่ท าสญัญา 20 มีนาคม 2559 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัวนัที่ 9 มกราคม 2560 และฉบบั

แก้ไขเพิ่มเติมวนัที่ 19 ธันวาคม 2561 
คู่สญัญา ผู้ซือ้ : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) 

ผู้ขาย : GEP (Myanmar) Company Limited (“GEP-Myanmar”) ในฐานะ
บริษัทย่อยของ GEP 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า อตัรารับซือ้ไฟฟ้าที่ 0.1275 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง 
ปริมาณในการรับซือ้ไฟฟ้า  EPGE จะรับซือ้พลงังานไฟฟ้าสทุธิในปริมาณที่ GEP-Myanmar ผลิตและ

สง่เข้าระบบได้จริง ซึ ่งผลิตพลงังานสงูสดุถึงร้อยละ 105 ของปริมาณ
พลงังานสทุธิที่คาดว่าจะผลิตได้ตามสญัญา 

 หาก ณ ขณะใดขณะหนึง่โรงไฟฟ้ามินบผูลิตพลงังานสทุธิได้เกินร้อยละ 105 
ของปริมาณพลงังานสทุธิที ่คาดว่าจะผลิตได้ตามสญัญา EPGE จะรับ
พลงังานสทุธิสว่นเกินดงักลา่วเข้าระบบทัง้หมด โดยมิต้องจ่ายช าระค่า
ไฟฟ้าสว่นเกินดงักลา่ว  

ระยะเวลารับซือ้ 30 ปี นบัจากวนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ูเฟส 1 
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 27 กนัยายน 2562 เฟสที่ 1 ก าลงัการผลิต 50 เมกะวตัต์ 
การยกเลิกสญัญา หาก GEP-Myanmar ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อใด ภายในระยะเวลา 90 วนั 

(ยกเว้นกรณีไม่ปฏิบตัิตามสญัญาในเร่ืองวนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์นัน้ 
ระยะเวลาดงักลา่วจะขยายเป็น 240 วนั) EPGE สามารถท าหนงัสือแจ้งให้ 
GEP-Myanmar ด าเนินการแก้ไขได้ หากไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จEPGE มีสิทธิบอก
เลิกสญัญาได้ 

 

ธุรกิจที่ด ำเนินงำนโดย บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ำกัด ในฐำนะบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 13/2560 เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัท 

ด าเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 คือ  บริษัท แพลนเนทบอร์ด 
จ ากดั (Planet Board Company Limited) โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 12,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่เรียกช าระหุ้นละ 1.25 บาท โดยวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ 
(Wood-Based Panel) ได้แก่ แผน่เอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผน่ปาร์ติเกิล้ (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีก าลงัการ
ผลติที่ 600 – 800 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั ทัง้นี ้บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเสร็จสิน้
ไปเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิการเสนอขาย
หุ้นเดิมที่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) เข้าลงทนุในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั (“แพลนเนท”) ในฐานะ
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บริษัทยอ่ย รวมร้อยละ 43 ของมลูคา่ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของแพลนเนท ให้กบัคณุคมวิทย์ บญุธ ารงกิจ ในสดัสว่นร้อยละ 
25 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คณุพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3.75 คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ 
ร้อยละ 3.75 คุณเอกฤทธ์ิ ปัทมสัตยาสนธิ ร้อยละ 3.75 และคุณวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมถึงอนุมัติแก้ไข
โครงสร้างการถือหุ้น และมอบอ านาจให้คุณชาลี สุขสวสัดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อ านาจการด าเนินการแทนบริษัท ในการเจรจาต่อรองเง่ือนไข ท าความตกลง และลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น รวมทัง้
สญัญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ท าให้มีโครงสร้างการถือหุ้นเปลีย่นแปลงไป ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)   5,700,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 57 
2. คณุคมวิทย์ บญุธ ารงกิจ    2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 
3. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
4. คณุพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
5. คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ      375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
6. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 
7. คณุวรัษธกฤต พรแจ่มใส       375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 แพลนเนทได้มีการจดัสรรการถือหุ้นในกลุม่ผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง 

มอลล์ จ ากัด ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากัด จากจ านวนผู้ ถือหุ้น 4 ท่าน ถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เป็น
จ านวน 5 ท่าน โดยเพิ่มเติมผู้ ถือหุ้นรายใหม่คือ คุณขนัทอง อุดมมหนัติสขุ  โดยถือหุ้นรวมร้อยละ 15 เท่าเดิม ส่งผลให้
โครงสร้างการถือหุ้นใหมม่ีการเปลีย่นแปลงดงันี ้บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 57 คณุคม
วิทย์ บญุธ ารงกิจ ในสดัสว่นร้อยละ 25 คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ ร้อยละ 3 คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  คณุ
พิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ ร้อยละ 3  และ
คณุวรัษธกฤต พรแจ่มใส ร้อยละ 3 รวมทัง้ได้มีการอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท รวมเป็น 
450 ล้านบาท แตท่ัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยสรุปโครงสร้างการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปในครัง้
นี ้เป็นดงันี ้

1. บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)   5,700,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 57 
2. คณุคมวิทย์ บญุธ ารงกิจ    2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 
3. คณุขนัทอง อดุมมหนัติสขุ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
4. คณุกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
5. คณุพิชพิมพ์ ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
6. คณุเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ      300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
7. คณุเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
8. คณุวรัษธกฤต พรแจ่มใส       300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้ บริษัทเข้า

ลงทนุใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยแผน่ไม้เอ็มดีเอฟ โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทนุในโครงการเบือ้งต้นจ านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ล้านบาท 

ปัจจบุนัแพลนเนทอยูร่ะหวา่งการส ารวจรายละเอยีดในการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ อาทิ การลงพืน้ท่ีส ารวจ
ที่ดินท่ีเหมาะสมที่จะก่อสร้างโรงงาน ซึง่ต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านตา่ง ๆ  ทัง้แหลง่วตัถดุิบไม้ ระยะทางในการ
ขนสง่วตัถดุิบ ระยะทางในการขนสง่สนิค้าจากโรงงาน ปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ รอบด้าน ฯลฯ เพื่อให้บริษัทได้รับ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 38 

 

 

ผลตอบแทนที่คุ้มคา่และได้รับประโยชน์สงูสดุ โดยคาดวา่จะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
2 ปี ภายหลงัจากด าเนินการเลอืกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
บริษัทมีโครงสร้างรายได้ ดงันี ้

 
1. โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทผลิตภณัฑ์ 

 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2560 ปี 2561 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. เฟอร์นิเจอร์ 1,260.29 89.59 1,297.19 89.87 1,195.30 92.59 
2. กระดาษปิดผิว  73.54  5.23 54.53 3.78 47.87 3.71 
3. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 22.68 1.61 30.70 2.13 8.68 0.67 
4. ร้านค้าปลกี 16.09 1.14 10.60 0.73 2.33 0.18 
รำยได้จำกกำรขำย - สุทธิ 1,372.59  97.58 1,393.11 96.52 1,254.18 97.16 
รายได้อื่น ๆ1/ 34.06 2.42 50.22 3.48 36.72 2.84 
รำยได้รวม 1,406.65  100.00 1,443.33 100.00 1,290.90 100.00 

หมำยเหตุ : 1/รายได้อ่ืนๆ  ได้แก่ ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้คา่เชา่และคา่บริการ ดอกเบีย้รับ ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 
รายได้อ่ืน (ได้แก่ คา่บริการตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) รายได้ขายเศษวสัด ุ/ รายได้จากการชดเชยการส่งออก / สว่นลดรับ / อ่ืน ๆ   

 2/ บริษัทได้ปิดสาขาการด าเนินธุรกิจในส่วนของร้านค้าปลีก Can Do เสร็จสมบรูณ์เม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา 
 3/ ในรอบปี 2562 บริษัทได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า ดงันัน้ข้อมลูในงบ

การเงินปี 2561 จงึมีการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
 

2. โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. จ าหนา่ยภายในประเทศ  666.01 48.52 641.01 52.57 548.28 43.72 

2. จ าหนา่ยตา่งประเทศ 706.57 51.48 752.09 47.43 705.90 56.28 

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

 
 

 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 39 

 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ที่สัง่ซือ้จากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้  (พีวีซี )  เพื่อใ ช้ เ ป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิ เจอร์
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงล าดับตามการเ ร่ิ มต้น
การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเร่ิมแรกบริษัทได้เปิดการด าเนินธุรกิจในสว่นของโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพารา ซึ่งในสว่น
กระบวนการผลิตจะเป็นการน าท่อนไม้ยางพาราเพื่อน ามาอบแห้งและแปรรูปเป็นไม้ยางพาราแผ่นพร้อมใช้เป็นวตัถดุิบ
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไม้ยางพาราแผ่นจะถกูสง่ต่อเข้าสูก่ระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และใน
บางส่วนจะเป็นการจ าหน่ายให้กับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และบุคคลภายนอกทั่วไป ในส่วนเฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด ซึ่งเป็นสว่นที่สามารถสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจเป็นรายได้หลักให้แก่บริษัทนัน้ วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตคือ 
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จะเป็นการสั่งซือ้จากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันทัง้หมด  โดยไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่
สัง่ซือ้เข้ามา จะถกูน ามาปิดผิวด้วยกระดาษปิดผิว ซึ่งกระดาษปิดผิวที่ใช้ในกระบวนการผลิตทัง้หมด ทางบริษั ทจะเป็น
ผู้ผลิตขึน้เองซึ่งสว่นใหญ่จะถกูน ามาใช้ในการผลิตภายในบริษัท และมีบางสว่นที่จ าหน่ายให้กบับุคคลภายนอก เมื่อ
ไ ด้ ไ ม้ปา ร์ติ เคิลบอ ร์ดปิดผิวพ ร้อมใ ช้ งานแล้วจะถูกส่งต่อ เ ข้ าสู่กระบวนการผลิต เฟอร์นิ เ จอ ร์ ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ดต่อไป ในส่วนของการประกอบธุรกิจนอกจากบริษัทจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเองแล้ว ยังมีบางส่วนที่น าเข้าจาก
ตา่งประเทศเพื่อใช้ในการจ าหนา่ยผา่นช่องทางการจ าหนา่ยประเภทร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ยทัว่ประเทศด้วย  

รายละเอียดของแต่ละผลติภณัฑ์ มีดงันี ้
 

1. ไม้ยำงพำรำแปรรูปและอบแห้ง 
ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคณุภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคียงกบัไม้สกั มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ

น ามาย้อมสีได้ เนือ้ไม้ง่ายต่อการตกแต่ง น า้หนกัเบา ทัง้มีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบด้านคณุสมบตัิอนัโดดเด่นหลายประการเช่นนี ้ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จกั และนิยมใช้แพร่หลาย 
ทัว่โลก ในเวลาอนัรวดเร็ว ในช่ือของ “ไม้สกัขาว (White Teak )” โดยไม้ยางพาราที่น ามาใช้ในอตุสาหกรรมไม้ในปัจจุบนันี ้
สว่นมากมาจากสวนยางพาราในลกัษณะของไม้ปลกูขึน้มาใหมไ่มไ่ด้เป็นลกัษณะของไม้ที่ขึน้เองตามธรรมชาติ โดยไม้ที่จะ
ถูกน ามาใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีอายุมาก ให้ผลผลิตน า้ยางต ่า ไม่คุ้ มค่าทางเศรษฐกิจ  ในการกรีดเอา
น า้ยางอีกต่อไป จึงจ าเป็นต้องโค่นออก แล้วปลกูทดแทนใหม่ ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรท า
สวนยางพารา ตามระเบียบของส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะต้องยื่นขออนญุาต
ตดัโค่นและได้รับการอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรืออาจใช้ไม้ยืนต้นประเภทอื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปลกูนาน
เช่นกนั ก่อนจะตดัและน ามาเข้ากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการน าไม้ทอ่นซุงยางพาราเข้าโรงเลือ่ยเพื่อเลื่อยให้เป็นชิน้
ตามขนาดที่ ต้องการแล้วน าไปอัดน า้ยาถนอมเนือ้ไม้ที่ใ ช้ในลักษณะของสารละลายน า้  ท าให้มีน า้ในเนือ้ไม้มาก 
จึงจ าเป็นต้องปรับความชืน้ในเนือ้ไม้ให้อยู่ในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ ด้วยการอบเพื่อให้ไม้คงรูป  ไม่เกิด



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 40 

 

 

ปัญหาการยืดหรือหดตัวของไม้ จนก่อให้เกิดปัญหาการแตกที่ผิวและภายในเนือ้ไม้ (Cracking) การแตกตามหัวไม้ 
(Splitting) การบิดงอ (Warping) ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การลดความชืน้ในเนือ้ไม้  ยงัช่วยลด
โอกาสในการเจริญเติบโตของเชือ้รา ด ังนัน้ไม้ยางพาราแปรรูปจะต้องมีระด ับความชืน้ที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานจึงจะสามารถน าไปผลติเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ 

ไม้ยางพาราแปรรูปเป็นวตัถุดิบส าคญัที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการ
ผลติในการแปรรูปไม้อยา่งครบวงจร ก่อนจะปอ้นเข้าสูก่ระบวนการผลติเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราตอ่ไป 

เร่ิมต้นจากการรับซือ้ไม้ยางพาราท่อน เพื่อน ามาแปรรูปโดยการเลื่อยก่อนน าไปอบแห้ง โดยบริษัทจะวาง
แผนการรับซือ้ไม้ยางพาราในแต่ละช่วงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราที่อาจจะเกิดขึน้ได้ ซึ่งปัญหา
ดงักลา่วจะสง่ผลต่อปัญหาการติดขดัในกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นล าดบัตอ่ไป 

ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปนัน้ มีกระบวนการซบัซ้อนซึ่งต้องอาศยัประสบการณ์ และทกัษะใน
การผลติเป็นอยา่งดี โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตัง้แตก่ระบวนการเลือ่ยเพื่อแปรรูปไม้ซุง กระบวนการอดัน า้ยาเพื่อ
ปอ้งกนัมอดและปลวก ด้วยถงัอดัน า้ยาความดนัสงู (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนัน้แล้ว ยงัต้อง
อาศยัความช านาญของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราดงักลา่ว ตัง้แต่กระบวนการเลื่อยซอยไม้ที่แตกต่าง
จากการเลือ่ยไม้ทอ่นตรงทัว่ไป เนื่องจากทอ่นไม้ยางพารามีรูปร่างไมแ่นน่อน มกัมีความโค้ง ไม่ตรงตลอดท่อน รวมถึงมีตา
และต าหนิบนทอ่นไม้มาก จึงยงัไมส่ามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการตดัซอยไม้โดยอตัโนมตัิได้ในปัจจบุนั  

ไม้ยางพาราแปรรูปที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 95 จะถูกน าส่ง
เข้าสูก่ระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัท และบางสว่นจะถกูสง่ขายให้กบับคุคลทัว่ไป รวมถึงลกูค้าที่เป็น
กลุม่โรงงานขนาดเลก็ที่เป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราตอ่ไป 

 
ภำพท่อนไม้ยำงพำรำ และไม้ยำงพำรำแปรรูป 

 

 
 

2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไม้ยางพาราซึ่ง

เ ป็นไม้จริง  โดยมีว ัตถ ุด ิบหล ักที ่ใ ช้ ในการผลิตคือ  ไม้ยางพาราและไม้ประกอบอื ่น  ๆ คิด เ ป็นส่วนประกอบ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 41 

 

 

ประมาณร้อยละ 35 ของโครงสร้างต้นทุนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โดยสัด ส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามราคาไม้ยางพารา ในท้องตลาดด้วย  

ด้วยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถย้อมสี และตกแต่งได้ง่าย คณุสมบตัิเหมาะกบัการใช้
งานท่ีต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้งานภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงเป็นที่นิยมในผู้ที่ ช่ืน
ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความคงทน แข็งแรง หรือกลุม่ผู้ที่มีที่อยู่อาศยัในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ความชืน้สงู และเมื่อเทียบกบัเฟอร์นิเจอร์ที่ผลติจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจะมีราคาสงูกว่า เนื่องจาก
ราคาวตัถดุิบ ความนิยมในการใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้จริง ดงันัน้กระแสความนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจึงกระจุกตวั
เฉพาะกลุม่ผู้นิยม ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในกลุม่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มผู้นิยมใช้ดงักลา่วค านึงถึงความเหมาะสมของ
คณุสมบตัิการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ความสวยงาม และยังไม่มีผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ที่มีคณุสมบตัิการใช้งานทดแทน
กนัได้อยา่งเหมาะสม 

ผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทจะแบง่ออกเป็นสนิค้าทัง้หมด 3 หมวด ดงันี ้
 

หมวดสินค้ำที่ ประเภทผลิตภณัฑ์ 

1 ชดุโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table) 

2 ชดุโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) 

3 ชดุห้องนอน (Bedroom) 

 
ภำพตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ  

 
ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set) 

 

 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 42 

 

 

ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Set) (ต่อ) 

 
 

ตัวอย่างผลติภัณฑ์ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room) 
 

 
 

 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 43 

 

 

ผลิตภัณฑ์ชุดห้องนอน (Bedroom) 
 

 
 
 
 
 
 
 

สนิค้าในกลุม่เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทางบริษัทจะผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าโดยแบง่ออกได้ดงันี  ้
1. การผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ โดยลกูค้าหลกัคือ ผู้จ าหนา่ย

เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น 
2. การจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอุดมไลท์ติง้ 

ส านกังานใหญ่รังสติ 
 

3. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติเคิลบอร์ด 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นเฟอร์นิเจอร์สมยัใหม่ โดยมีวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตคือ ไม้ปาร์ติเคิล

บอร์ด คิดเป็นสว่นประกอบประมาณร้อยละ 50 ของโครงสร้างต้นทนุการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด รองลงมาคือ 
กระดาษปิดผิว (ฟอยล์) ประมาณร้อยละ 10 

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเป็นหลกั โดยจะน าไม้ยางพารา และไม้ประเภทอื่น ๆ 
มาบดให้เป็นชิน้ขนาดเล็ก แล้วน ามาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็นตัวเช่ือม
โครงสร้างของแผน่ปาร์ติเคิล ชัน้บนและชัน้ลา่งจะเป็นชิน้ไม้ละเอียด สว่นชัน้กลางจะเป็นชิน้ไม้หยาบ ท าให้แผ่นปาร์ติเคิล
ไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรือท าลิน้ร่องบนผิวได้ โดยทัว่ไปแผ่นปาร์ติเคิลจะมีความ
กว้างยาว 4 x 8 ฟตุ และมีความหนาตัง้แต ่6 ถึง 35 มิลลเิมตร  

 
ภำพไม้ปำร์ตเิคิลบอร์ด 

 

 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 44 

 

 

ปาร์ติเคิลบอร์ดนัน้จดัเป็นไม้ที่มีน า้หนกัเบาที่สดุในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึง่ความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็มดีเอฟ 
และไม้เนือ้แข็งทัว่ไป นอกจากนีต้วัเนือ้ไม้จะมีการขยายตวัได้ง่ายเมื่อโดนความชืน้ อย่างไรก็ตามปาร์ติเคิลบอร์ดนิยม
น ามาใช้ในงานไม้ที่ใช้ภายในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชืน้สูง และปัจจุบันนิยมน ามาผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีน า้หนกัเบา สามารถประกอบและเคลือ่นย้ายได้ง่าย ราคายอ่มเยา และที่ส าคญัอีกประการหนึ่งคือ 
ปาร์ติเคิลบอร์ดถกูน ามาทดแทนการผลติเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนือ้แข็งจากธรรมชาติซึ่งถกูตดัโค่นจากไม้ในป่าซึ่งไม่เป็นการ
ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนัน้ วัตถุดิบประเภทไม้เนือ้แข็งในปัจจุบัน  จึง เ ป็นวัตถุดิบที่หา ได้ยาก
มากขึน้ในปัจจบุนั  

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่า  เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยสว่นใหญ่จะผ่าน
การท างานของเคร่ืองจกัร ประกอบกบัไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมีน า้หนกัเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สัน้ ใช้ชัว่โมง
แรงงานน้อยกวา่ เมื่อเทียบกบัการผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้เนือ้แข็ง ซึง่ทัง้หมดที่กลา่วมาสง่ผลให้การผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดมีต้นทนุการผลติที่ต ่ากวา่ ซึง่เป็นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทนุท่ีส าคญั  

โดยหากจะเปรียบเทียบกันในส่วนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนือ้แข็งหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง จะต้องผ่าน
กระบวนการ เลื่อย อดัน า้ยา อบ ตดั ประกอบ ขดั ลงสี และเคลือบไม้ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็น
จ านวนมาก เพื่อให้ได้งานที่มีความปราณีตและต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละขัน้ตอนการผลิต บริษัทจึงเน้นเพิ่มก าลงัการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยการเพิ่มเคร่ืองจักรที่มีความทันสมัยในรูปแบบเคร่ืองจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi - 
Automatic Machine) ในการผลติเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตให้มากขึน้
กวา่เดิม  

ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสินค้าทัง้หมด 7 หมวด โดยในแตล่ะหมวด 
จะมีรุ่นของสนิค้าแบง่ออกได้ ดงันี ้

 

หมวดสินค้ำที่ ประเภทผลิตภณัฑ์ 
1. ชัน้วางของเอนกประสงค์ 
2. ตู้ เอนกประสงค์ / ตู้ โชว์ 
3. ตู้ เสือ้ผ้า 
4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท างาน 
5. ชัน้วางทีวี 
6. ตู้ส าหรับใสร่องเท้า 
7 โต๊ะเคร่ืองแปง้ เตียง 

 

 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 45 

 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 46 

 

 

สนิค้าในกลุม่เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ทางบริษัทจะผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าโดยแบง่ออกได้ดงันี  ้
1. การผลติและจ าหนา่ยตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ โดยลกูค้าหลกัคือ ผู้จ าหนา่ย

เฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น 
2. การผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัทคือ “a7” เพื่อวางจ าหน่ายภายใน

เมกา โฮม (Mega Home) และ “Hasta”  เพื่อวางจ าหนา่ยผา่น ด ูโฮม  (Do Home) และ มิสเตอร์ ดี ไอ วาย 
(Mr.DIY) ตามล าดบั นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายให้กบัโฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ 
โลตัส (Tesco Lotus) โกลบอลเอ้าส์ (Global House) ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์ รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อ
จ าหนา่ยให้กบัแบรนด์วินเนอร์ (Winner) อีกด้วย 

3. การผล ิตและจ าหน ่ายส ินค้าภายใต้แบรนด ์ “FINNA HOUSE” ผ ่านช ่องทางออนไลน์ 
www.elegathai.com และ ECF OUTLET ณ แสงอดุมไลท์ติง้ ส านกังานใหญ่รังสิต ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธ์ิลายการ์ตนูจากดิสนีย์ 

 
ตัวอย่างผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

ที่จ าหน่ายผ่าน ECF OUTLET 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 47 

 

 

ตัวอย่างผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
ที่จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (www.elegathai.com) 

 

 

 
 
นบัตัง้แต่เดือนสิงหาคม ปี 2558 บริษัทได้เปิดตวัตราสินค้า “FINNA HOUSE” เพื่อจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้

ลิขสิทธ์ิลายการ์ตูนดิสนีย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวทางบริษัทเป็นผู้ ผลิตเองทัง้สิน้
ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ทัง้ที่ท าจากไม้ยางพาราและไม้ปาร์ตเิคิลบอร์ด สนิค้าที่จ าหนา่ยครอบคลมุตัง้แตผ่ลติภณัฑ์ประเภท
ตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. ผลติภณัฑ์ชดุห้องนอน (Bed Room) ได้แก่ ชดุเตียง ตู้ เสือ้ผ้า ตู้ ข้างเตียง 
2. ผลติภณัฑ์โซฟานัง่เลน่ 
3. ผลติภณัฑ์ตู้ เอนกประสงค์ 
4. ผลติภณัฑ์ของใช้ทัว่ไป อาทิ ท่ีแขวนเสือ้ ชัน้ติดผนงั กระจก เป็นต้น  
ปัจจบุนัลกูค้าสามารถเลอืกชมผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธ์ิลายการ์ตนูดิสนีย์ได้ท่ี www.elegathai.com 

และ ECF OUTLET ณ แสงอดุมไลท์ติง้ ส านกังานใหญ่รังสติ 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 48 

 

 

ตัวอย่างผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ตราสินค้า FINNA HOUSE  
 

 
     

4.  กระดำษปิดผิว  
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษปิดผิว ส าหรับใช้ในการปิดผิวไม้

ปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มความสวยงามและพร้อมส าหรับใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ตอ่ไป 
วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตาม
ต้องการ เช่น การดีไซน์ให้มีลวดลายเหมือนไม้จริงซึง่สามารถท าได้สวยงามและเสมือน
จริง และลวดลายการ์ตนู ลายกราฟฟิก ตามแบบที่สามารถก าหนดได้ ซึ่งกระดาษปิด
ผิวลวดลายเหมือนไม้จริงเหมาะกับการผลิตไม้ในกลุ่มไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งถึงแม้จะมี
ข้อเสียในการทนทานต่อความชืน้ได้น้อย แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติการใช้งานบางประเภทที่ไม่ต้องการความคงทนเป็น
หลกั ท าให้กระดาษปิดผิวได้รับความนิยม ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซบัซ้อน และมีต้นทนุการผลิตที่ต ่า ส่งผลให้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดสามารถก าหนดราคาขายที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์  ไม้จริงทัว่ไปไม้



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 49 

 

 

ปาร์ติเคิลบอร์ดที่บริษัทสัง่ซือ้จากผู้ผลติทัง้หมด จะต้องน ามาผา่นกระบวนการปิดผิวภายในโรงงานของบริษัททัง้นีเ้พื่อช่วย
ลดต้นทนุในการผลิต เมื่อเทียบกบัการสัง่ซือ้กระดาษปิดผิวจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใช้งานภายในกระบวนการผลิต
ของบริษัทแล้ว บริษัทยงัมีการจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอกเองโดยตรง และบางสว่นเป็นการจ าหน่ายผ่านทางบริษัทย่อย 
ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากัด ( VV – Décor) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 99.95 ของทนุจดทะเบียนในบริษัท
ดงักลา่ว โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของ VV – Décor คือ การเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิว (Trading) ให้กบัลกูค้าบาง
รายของบริษัท โดยสดัสว่นการจ าหน่ายกระดาษปิดผิวให้กบับคุคลภายนอก ปัจจุบนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 40 
ของปริมาณกระดาษปิดผิวที่ผลติได้ทัง้หมด 

 

ตัวอย่ำงกระดำษปิดผิวท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย 

 
 

ทัง้นี ้ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ตามที่ได้กล่าวมาทัง้หมด จะเป็นการด าเนินการโดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) และบริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
99.95 ซึง่ทัง้สองบริษัทดงักลา่ว มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด 

 

ธุรกิจพลังงำนทดแทน 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล (Biomass Power Plant) 
ปัจจบุนั บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ เข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ เอน

เนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึง่ ECF-P ได้เข้าลงทนุใน SAFE คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 33.37 
 
ปัจจบุนั SAFE ได้เข้าลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1.  บริษัท ไพร์ซ ออฟ วูด้ กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”)  

ปัจจบุนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุ้นใน PWGE ร้อยละ 99.99 โดย PWGE ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังาน
ชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่ ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส โดยใช้ชีวมวลจากต้นยางพารา เป็น



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 50 

 

 

เชือ้เพลิงในการผลิต โดยจะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน ของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐในรูปแบบการ
รับซือ้ไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) โดยโรงไฟฟ้า PWGE ได้เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตัง้แต่วนัที่ 27 
มิถนุายน 2560 เป็นต้นมา  

PWGE ด าเนินธุรกิจด้วยวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ที่จะสร้างสรรค์พลงังานสเีขียว ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
พร้อมกบัการพฒันาการปลกูป่าเพื่อเศรษฐกิจสเีขียว บนแนวคิด Cullelose-Based World 

โรงไฟฟา้ PWGE ตัง้อยูบ่นท าเลที่ดิน ติดถนนใหญ่ขนาด 4 ช่องทางเดินรถ บนเส้นทางหลวงหมายเลข 
4057 และที่ดินอีกด้านติดแมน่ า้สไุหงโกลก ขนาดแมน่ า้กว้าง 30 เมตร ท าให้มีน า้ใช้ตลอดทัง้ปี โดยด้านหน้าที่ดิน เป็นเนิน
เขาสงู ซึง่ที่ดินมีความสงูกวา่ถนนประมาณ 3 เมตร ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากปัญหาน า้ทว่มได้ดี  

นอกจากนีย้งัเป็นท าเลที่ตัง้อยู่ใกล้กบัแหลง่วตัถดุิบเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิต ภายในรัศมีรอบใน 
30 กิโลเมตร รอบกลาง 60 กิโลเมตร และรอบนอก 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท าเลที่ตัง้ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านวตัถดุิบใน
อนาคต โดยอยูห่า่งจากรัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย เพียง 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่ตัง้ของโรงเลื่อยและโรงสบัไม้ (wood 
chips) อยู่เป็นจ านวนมาก โรงเลื่อยที่ตัง้อยู่บริเวณชายแดน ประเทศมาเลซีย มีจ านวนมากกว่า 30 โรง สว่นใหญ่จะผลิต
และสง่ไม้แปรรูปให้ตลาดภายในประเทศไทย ผ่านทางชายแดนสไุหงโกลก ซึ่งท าเลที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าช่วยท าให้ได้เปรียบ
ด้านคา่ขนสง่ และ ลดความเสีย่งในกรณีที่คา่น า้มนัเพิ่มขึน้ในอนาคต 

ที่ตัง้โรงงานยงัอยู่ตรงข้ามกบัหมู่บ้านไม้ขาว ซึ่งมีประชากรชาวไทยที่นบัถือศาสนาพทุธ อาศยัอยู่เป็น
จ านวนกวา่ 320 ครัวเรือน ซึง่อ าเภอแว้ง ไมม่ีความเสีย่งเร่ืองการก่อการร้าย จดัเป็นพืน้ท่ีปลอดภยักวา่พืน้ท่ีอื่น  

 
ภำพโรงไฟฟ้ำพลังงำนชวีมวล PWGE 

 

 
 
 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 51 

 

 

เทคโนโลยีการผลติไฟฟา้ 
 

อุปกรณ์ เทคโนโลย/ีผู้ผลิต ประเภท 

Combustion chamber เยอรมนี / จีน ห้องเผาไหม้ชนิดใช้ตะกรับแบบขัน้บนัได และมีห้องเผา
ไหม้เพิ่มเติมด้านหลงั 

Boiler เยอรมนี / จีน ชนิดทอ่น า้มี Drum 1 ชดุ มีทอ่น า้เป็นผนงัส าหรับรับความ
ร้อนและน า้หมนุเวียนแบบธรรมชาติ 

Steam Turbine เชคโกสโลวาเกีย / จีน กงัหนัไอน า้แบบอิมพลัส์มใีบพดั 9 ชดุและไอน า้กลัน่ตวั
ทัง้หมด พร้อมด้วยเกียร์ทดรอบ 

Generator สวิตเซอร์แลนด์ / จีน เคร่ืองก าเนดิกระแสไฟฟา้แบบ ซนิโครไนซ์ ชนิดปิดหมด มี
การระบายความร้อนด้วยอากาศ และแลกเปลีย่นความ
ร้อนด้วยน า้การก าเนิดสนามแมเ่หลก็เป็นแบบหมนุและไม่
ต้องมกีารแปลงถ่าน 

 

ที่มำ : http://biological-energy.blogspot.com/2014/03/biomass-2-1.html 
 
แหลง่วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ 
จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2561 โดยการคาดการณ์จากส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ให้ข้อมลูวา่ ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส มีเนือ้ที่ยืนต้นไม้ยางพาราจ านวน 997,087 ไร่ 
ทาง PWGE จึงได้ค านวณปริมาณไม้ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของปริมาณไม้ที่จะใช้เป็นเชือ้เพลิงชีว

มวลส าหรับโรงไฟฟา้ PWGE ดงันี ้
 

เนือ้ที่ยืนต้นไม้ยางพารา  จ านวน 997,087 ไร่ 
จะได้พืน้ท่ีโคน่ส าหรับอายตุ้นยาง 20 ปี  (ร้อยละ 5) 49,854 ไร่ตอ่ปี 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 52 

 

 

ได้ปริมาณไม้พืน้ เท่ากบั 49,854 ไร่ต่อปี x ปริมาณ
ไม้ฟืน้ 21.9 ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่  

1,091,803 ลกูบาศก์เมตร 

ไม้ฟืน 1 ตนั มีปริมาตร 1.3 ลกูบาศก์เมตร เทา่กบั 839,849 ตนัตอ่ปี หรือ 
69,987 ตนัตอ่เดือน 

โรงไฟฟา้ PWGE มีความต้องการใช้เชือ้เพลิงชีวมวล
ที่ 320 ตนัตอ่วนั หรือ ประมาณ 9,920 ตนัตอ่เดือน 

ดังนัน้ จึงคิดได้ประมาณร้อยละ 14 ของ
ปริมาณไม้ฟืนท่ีได้ทัง้หมด 

 
ซึง่จากการค านวณปริมาณความต้องการเชือ้เพลิงชีวมวลที่ใช้ในการผลิตเมื่อเทียบกบัปริมาณไม้ฟืน้ที่

ได้ทัง้หมด นบัวา่เพียงพอ โดยยงัไมร่วมปลกืไม้ที่มีปริมาณ 498,540 ลกูบาศก์เมตร ซึง่ค านวณจาก 10 ลกูบาศก์เมตร คณู
จ านวน 49,854 ไร่ตอ่ปี หรือเทา่กบั 383,492 ตนัตอ่ปี ด้วย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนลดการพึ่งพาไม้เชือ้เพลิงชีวมวลจากประเทศไทย โดยปริมาณไม้ยางพารา
กวา่ร้อยละ 50 จะสัง่ซือ้จากประเทศมาเลเซีย ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นผู้จดัจ าหน่ายไม้ที่มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ก่อตัง้โรงไฟฟ้า 
PWGE มาเป็นระยะเวลาไมต่ ่ากวา่ 25 ปี  

 
2.  บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั (“SAFE-B”)  

ปัจจุบนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุ้นใน SAFE-B ร้อยละ 99.99 โดย SAFE-B ด าเนินธุรกิจโรงสบัไม้
เพื่อให้ได้ไม้สบั (Woodchips) ส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้กับโรงไฟฟ้า PWGE ซึ่ง SAFE-B ได้เช่าที่ดิน ภายใน
โรงไฟฟา้ PWGE เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ภายใต้พืน้ท่ีภายในอาคารโรงสบัไม้และเก็บเชือ้เพลงิ (Woodchips) รวมเคร่ือง
สบัไม้ และสายพานล าเลยีง บนขนาดเนือ้ที่รวม 6,480 ตารางเมตร  

ทัง้นีโ้รงสบัไม้ของ SAFE-B มีก าลงัการผลิตติดตัง้เพื่อผลิตไม้สบัเท่ากบั 60 ตนัต่อชัว่โมง โดยมีจ านวน
วนัที่ใช้ในการผลิตไม้สบัเท่ากับ 8 ชั่วโมงต่อวัน  ปัจจุบันใช้เป็นก าลงัการผลิตส าหรับรองรับการผลิตเชือ้เพลิงให้กับ
โรงไฟฟา้ PWGE เทา่กบั 12.12 ตนัต่อชัว่โมง ทัง้นีใ้นสว่นของก าลงัการผลิตติดตัง้สว่นที่เหลือ จะถกูน าไปใช้เพื่อการผลิต
ไม้สบัส าหรับรองรับโครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการด าเนินธุรกิจผลิตสบัไม้ให้กบับริษัท
ภายนอก ท่ีมีความต้องการในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโรงสบัไม้ตอ่ไป  

ปัจจบุนั SAFE-B เร่ิมเปิดด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่วนัที่ 27 มิถนุายน 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น
วนัเดียวกบัวนัท่ีเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล PWGE  

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 53 

 

 

เทคโนโลยีการไม้สบั 
 

อุปกรณ์ 
เทคโนโลย/ี
ผู้ผลิต 

ประเภท อธิบำยกำรท ำงำน 

Chain/Belt 
Convenyer 

จีน / จีน สายพานล าเลยีง
แบบโซ ่

ไม้ซุงขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 12 เซนตเิมตร ยาว 1.2 
เมตร ถกูล าเลยีงขึน้ Convenyer เพื่อสง่ตอ่ไปยงัเคร่ือง
สบัให้เป็นไม้สบัขนาด 3*3 เซนตเิมตร 

เคร่ืองสบัไม้ จีน / จีน ชนิดใบมีดสบั 4 ใบ ท าหน้าที่สบัไม้ซุงให้มีขนาดเลก็ลงขนาด 3*3 
เซนตเิมตร เพื่อสง่เข้าเก็บท่ีถงัเก็บไม้สบั 

Belt Convenyer จีน / จีน สายพานยาง ล าเลยีงไม้สบัเก็บในถงั Stock ไม้ ก่อนสง่เข้า Boiler 

Screw Convenyer จีน / จีน สง่ไม้สบัลงสายพาน ล าเลยีงไม้สบัจากถงัเก็บสง่เข้าสายพานและสง่ Boiler 
 

แผนภำพกระบวนกำรผลิตไม้สับ (Woodchips) 
 

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

 
4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากดั (“SAFE-P”)   

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จากดั (“SAFE P”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 
โดยตอ่มา SAFE ได้เข้าลงทนุใน SAFE-P เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา มลูคา่รวม 51.69 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึง่
หุ้นของ SAFE P ในสดัสว่นร้อยละ 49 

ปัจจบุนั SAFE มีสดัสว่นการถือหุ้นใน SAFE-P ร้อยละ 49.00 โดย SAFE-P ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลงิชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification) ซึ่งปัจจุบนั SAFE-P มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาครวม 2 ฉบบั แบง่ออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการท่ี อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ขนาด 1 เมกะวตัต์ และอ าเภอสงูเม่น 
จงัหวดัแพร่ ขนาด 1 เมกะวตัต์ 

ปัจจุบนัโครงการที่อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ได้เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ส าหรับก าลงัการผลิตที่ 
1 เมกะวตัต์ ตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี ้ โครงการที่อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ อยู่ระหวา่งการ
วางแผนก่อสร้างโรงไฟฟา้  

 
ภำพโครงกำรโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอลอง จังหวดัแพร่  
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ภำพโครงกำรโรงไฟฟ้ำ อ ำเภอลอง จังหวดัแพร่ (ต่อ) 
 

 
 

เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ คือ การน าเชือ้เพลงิชีวมวลมาท าการเผาในเตาที่ออกแบบพิเศษเรียกวา่ “เตำ
แก๊สซิฟำยเออร์“ (Gasifier stove) โดยมีการควบคมุปริมาณอากาศที่ไหลเข้าภายในเตาให้มปีริมาณน้อยกวา่ปกติ เพื่อ
บงัคบัให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกวา่ “การเผาไหม้ไมส่มบรูณ์” ซึง่ในสภาวะดงักลา่วจะเกิดความร้อนภายในเตาประมาณ 
1,100 องศาเซลเซยีส และจะเกิดก๊าซขึน้จ านวน 5 ชนิด ได้แก่  

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ    8 
2. ก๊าซไนโตรเจน                  ร้อยละ  50 
3. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์   ร้อยละ  20 
4. ก๊าซไฮโดรเจน                   ร้อยละ  20 
5. ก๊าซมีเทน                        ร้อยละ    2 
ซึง่ก๊าซในล าดบัท่ี 3 - 5 มีคณุสมบตัิที่สามารถติดไฟได้ง่ายสามารถน าไปใช้ในการผลติพลงังานได้

หลากหลายไมว่า่จะเป็น การผลติพลงังานความร้อนโดยการเผาไหม้โดยตรงในห้องเผาไหม้ Burner หรือแม้กระทัง่น าไปใช้
กบัเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal combustion engine) และใช้เป็นต้นก าลงัในการฉดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้การผลติ
ไฟฟา้ (Generator Set)  

เตาผลติก๊าซเชือ้เพลงิ Gasifier แบบ Fixed bed downdraft gasifier สามารถแก้ปัญหาการปนเปือ้น
ของยางเหนียว หรือ Tar ได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้การใช้เทคโนโลยีดงักลา่วจึงมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิร่วม
ของเคร่ืองยนต์เพื่อผลติกระแสไฟฟา้ หรือแม้กระทัง่น ามาใช้ในการอบแห้งผลผลติทางการเกษตร 
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนชวีมวล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

แบบจ ำลองรูประบบกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยเชือ้เพลงิชีวมวล  โดยใช้เทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชั่น 
 

 
Gasifier  เตาแก๊สซิฟายเออร์ เมื่อใสเ่ชือ้เพลงิ อาทิเช่น เศษไม้ ซงัข้าวโพด ฯลฯ เตาจะท าหน้าที่เผาแบบ

ความคมุอากาศเพื่อให้เกิดก๊าซเชือ้เพลงิ 

คดัเลอืกขนาดเชือ้เพลงิ ก าจดัความชืน้ให้อยูใ่นระดบั 
ไมเ่กินร้อยละ 20 ด้วยไอร้อน 

เข้าสูก่ระบวนการเผาไหม้เพื่อ
ผลติก๊าซเชือ้เพลงิความร้อน 

ลดอณุหภมูิก๊าซเชือ้เพลงิ
ก่อนเข้าถงักรอง 

ระบบกรองฝุ่ นและน า้มนัดิน
เพื่อปรับคณุภาพให้สะอาด 

กระบวนการจดัสว่นผสม
ระหวา่งอากาศและก๊าซ
ความร้อน Air Mixer 

น าก๊าซความร้อนเข้าสูเ่คร่ืองยนต์
เพื่อจดุระเบิดและสร้างก าลงัให้กบั

เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 

เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 
Power Generator 

กระแสไฟฟ้ำ 
Electricity 
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Cyclone  ไซโคลนออกแบบให้แก๊สเชือ้เพลงิไหลเวียนเป็นวงกลมเพื่อให้เกิดแรงเหวีย่ง ท าให้ฝุ่ นท่ีมีขนาด
ใหญ่กวา่ 10 ไมครอนถกูสลดัหลน่ตกลงสูถ่งัเก็บตามแรงดงึดดูของโลก 

Wet scrubber   ระบบท าความสะอาดก๊าซและลดอณุหภมูิก๊าซเชือ้เพลงิจาก 450 c ลงเหลอื 40 c 
Knock out tank    ถงัแยกน า้และก๊าซออกจากกนัและท าหน้าที่กรองฝุ่ นและน า้มนัดนิ                                
Heat exchanger   เคร่ืองแลกเปลีย่นความร้อน ท าหน้าที่ลดอณุหภมูิก๊าซเชือ้เพลงิจาก 40 c ลงเหลอื 25 c 
Wet Blower     พดัลมดดูก๊าซแบบเปียก   
Moisture collector   ถงัดกัความชืน้ ท าหน้าทีด่ดูซบัละอองน า้ที่ยงัปนอยูใ่นก๊าซออก 
Dust collector   ถงัดกัจบัฝุ่ นละอองขนาดใหญ่กวา่ 5 ไมครอนออกก่อนเข้าสูเ่คร่ืองยนต์ 
Storage gas    ถงัส ารองก๊าซเชือ้เพลงิก่อนเข้าเคร่ืองยนต์ 
Engine & Generator  เคร่ืองยนต์และเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้  
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Power Plant) 
 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 220 เมกะวัตต์ ประเทศเมียนมำร์ 
ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทนุเพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า

ติดตัง้รวม 220 MW และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 170 MW ของ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 
จ ากดั (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบ”ู หรือ “GEP”) ซึ่งตัง้อยูท่ี่เมืองมินบ ูรัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุซือ้หุ้นของโครงการในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เข้าท าการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ GEP จ านวน 
51,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GEP ในขณะนัน้ ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีมลูค่าเท่ากบั 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นีโ้ครงการ
โรงไฟฟ้ามินบูมีมลูคา่รวมของโครงการอยู่ที่ 292.62 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า จะมีอตัราหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 65 : 35 
จึงท าให้ ECF-P มีภาระที่จะต้องเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ร้อยละ 20 จ านวน 20.22 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อไป 

ทัง้นี ้โครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดก าลงัการผลิต
จ านวน 50 เมกะวตัต์ เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเร่ิมทยอยจ าหน่าย
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ทกุ ๆ 360 วนั หลงัจากวนัที่เฟสก่อนหน้าเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

GEP มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จ ากดั (“GEP-Myanmar”) ซึ่งเป็นการลงทนุใน GEP-
Myanmar เพียงบริษัทเดียว และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่นใด GEP-Myanmar มีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการ
พฒันาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้ามินบ ู

GEP-Myanmar ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement : PPA”) กบั Electric 
Power Generation Enterprise (“EPGE”) (ช่ือก่อนหน้าคือ Myanmar Electric Power Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่
ภายใต้ Ministry of Electricity and Energy ของประเทศเมียนมาร์ โดยสาระส าคญัคือ เพื่อตกลงพฒันา ก่อสร้าง จดัหา
แหลง่เงินทนุ บริหารจดัการ บ ารุงรักษา และโอนกิจการ และ EPGE จะรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 220 MW หรือคิดเป็นอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าสงูสดุที่ 170 MW ซึ่งตัง้อยู่ที่
เมืองมินบ ูรัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เ ร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date หรือ “COD”) ของโครงการเฟส 1 จากทัง้หมด 4 เฟส ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1275 
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เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยไฟฟ้า ตลอดอายสุญัญาของ PPA รวมถึงการต่ออาย ุPPA ที่อาจจะเกิดขึน้ด้วย โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 4 เฟส ตามอตัราการผลิตไฟฟ้าสงูสดุที่จะเกิดขึน้ในแต่ละเฟส ดงันี  ้

เฟส 1 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 40 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 50 MW 
เฟส 2 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 80 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 100 MW 
เฟส 3 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 120 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 150 MW 
เฟส 4 อตัราการรับซือ้สงูสดุ 170 MW (กระแสสลบั) จากก าลงัการผลิตติดตัง้ 220 MW 

 
โครงการโรงไฟฟา้มินบ ูตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวงเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) ประมาณ 

150 กิโลเมตร หรือ ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 199 กิโลเมตร ด้วยเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง โดยพืน้ที่โครงการ
จะตัง้อยู่บนพืน้ที่สิทธิการเช่าเนือ้ที่ประมาณ 836 เอเคอร์ (หรือเทียบเทา่กบั 2,114.48 ไร่) ซึง่เพียงพอตอ่การก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟา้มินบทูัง้ 4 เฟส โดยสิทธิการเช่าของพืน้ที่จะมีระยะเวลาเท่ากบัหรือมากกวา่ระยะเวลาของสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า โดยสิทธิการเช่าพืน้ที่เนือ้ที่เช่า 700 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้ บริษัท AVA Capital Trading Limited (“AVA 
Capital”) และพืน้ที่ดงักลา่วอยูภ่ายใต้การดแูลของ The Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (MOAI) 
โดย GEP-Myanmar จะด าเนินการเช่าต่อจาก AVA Capital สว่นสิทธิการเช่าพืน้ที่เช่าเนือ้ที่ 136 เอเคอร์ จะอยู่ภายใต้ 
GEP-Myanmar โดยพืน้ที่ดงักลา่วอยู่ภายใต้การดแูลของ The Ministry of Natural Resources and Environment and 
Conservative (MNREC)  

 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลติไฟฟา้ 
โครงการโรงไฟฟา้มินบเูป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลติไฟฟ้าด้วย

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟา้
โดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Photovoltaic cell (PV) โดยอาศยัอปุกรณ์ที่ส าคญัในกระบวนการ
ผลิต คือ 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) 
2. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา้ (Inverter) 
3. หม้อแปลงไฟฟา้ (Transformer) 
4. ระบบอปุกรณ์ส าหรับสถานีย่อยของโครงการขนาด 230kV (230 kV Substation Equipment) 
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้างพาหะน าไฟฟ้า ท าให้เกิดพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC 

Power) จากนัน้ พลงังานแสงอาทิตย์ในรูปไฟฟา้กระแสตรงจะถกูสง่ไปยงัเคร่ืองแปลงไฟฟา้ ( Inverter) ซึ่งจะแปลงไฟฟา้
กระแสตรงเป็นกระแสสลบั (AC Power) โดยไฟฟา้กระแสสลบัดงักลา่วจะถกูสง่ผา่นไปยงัหม้อแปลงไฟฟา้ 
(Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเข้าระบบสายสง่ของ national 
grid line ซึง่ในโครงการโรงไฟฟ้ามินบนูี ้ ไฟฟ้ากระแสสลบัจากเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา้จะถกูรวบรวมโดยหม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 33 kV อปุกรณ์ตนัตอนไฟฟ้า (switchgear) และอปุกรณ์สง่ไฟฟา้ (distribution systems) ทัง้นี ้
กระแสไฟฟา้ดงักลา่วจะถกูเพิ่มแรงดนัให้สงูขึน้เป็น 230 kV โดยหม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟา้ (step-up transformer) 
ขนาด 230 – 33 kV จ านวน 4 เคร่ือง เพื่อจะจ่ายไฟเข้าระบบสายสง่ของ national grid line ทัง้นี ้สายสง่หลกัระยะทาง
ประมาณ 1.3 ไมล์ (หรือประมาณ 2.1 กิโลเมตร) ได้ด าเนินการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเช่ือมต่อเข้ากบั national 
grid line  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 59 

 

 

ภาพโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์  

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 60 

 

 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) 
 บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั (“แพลนเนท”)  
แพลนเนทมีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) 

ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเคิล (Particleboard) โดยคาดว่าจะมีก าลงัการผลิตที่ 600 – 800 
ลกูบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้นี ้บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเสร็จสิน้ไปเมื่อวันที่ 19 
ธนัวาคม 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้ บริษัทเข้า
ลงทนุใน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 57 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจ านวน 450 ล้านบาท โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทนุในโครงการ
เบือ้งต้นจ านวนทัง้สิน้ 1,456.31 ล้านบาท 

ในปัจจบุนัแพลนเนทอยูร่ะหวา่งการส ารวจรายละเอียดในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การลงพืน้ท่ีส ารวจ
ที่ดินท่ีเหมาะสมที่จะก่อสร้างโรงงาน ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ทัง้แหลง่วตัถดุิบ ระยะทางในการขนส่ง
วตัถดุิบ ระยะทางในการขนสง่สินค้าจากโรงงาน รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ครอบคลมุรอบด้าน ฯลฯ เพื่อให้บริษัท
ได้รับผลตอบแทนที่คุ้ มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจที่น้อยที่สุด โดยคาดว่าจะมี
ระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจากด าเนินการคดัเลอืกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
 

2.2.1 กำรตลำด 
 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
ส าหรับปี 2562 บริษัทยงัคงนโยบายการพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ที่จะสามารถสนองตอบต่อความ

ต้องการของลกูค้าทัง้ในตา่งประเทศรวมถึงในกลุม่ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ในประเทศให้เพิ่มขึน้จากเดิม ซึง่
นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทมีแนวคิดจะขยายตลาดผลิตภณัฑ์เตียงนอนให้เพิ่มขึน้ รวมถึงการวางแผนขยาย
สายการผลติเพื่อรองรับกลุม่ผลติภณัฑ์นีโ้ดยเฉพาะ ทัง้นีก้ารพฒันาผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะเป็นช่องทางที่บริษัทจะสามารถ
สร้างมลูค่าเพิ่ม รวมถึงการลดต้นทนุการผลิตของสินค้าได้ด้วย รวมถึงการพฒันาแนวคิดน าวสัดอุื่น ๆ มาผสมกบัไม้ปาติ
เคิลบอร์ด เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์รูปแบบใหม ่และยงัสามารถช่วยลดต้นทนุการผลติให้กบับริษัทได้ 

ในการเร่ิมต้นผลิตเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละครัง้ของบริษัท การเร่ิมต้นกระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รูปแบบ โดย
รูปแบบแรกคือ ลกูค้าจะเป็นผู้สง่ภาพผลิตภณัฑ์ที่ต้องการจะสัง่ผลิต (Drawing) มาให้กบัทางบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะ
สามารถผลิตสินค้าได้หรือไม่ การก าหนดราคาขายจะเป็นอย่างไร สามารถตัง้ก าไรขัน้ต้นจากการผลิตและจ าหน่ายได้
ตามที่ต้องการภายหลงัการเจรจากับลกูค้าได้หรือไม่ และรูปแบบที่สองคือ บริษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะท า
หน้าที่ในการเป็นผู้ออกแบบสินค้า เพื่อน าเสนอต่อลกูค้า ลกูค้าสว่นใหญ่ที่ต้องการให้ทางบริษัทออกแบบให้ จะเป็นกลุ่ ม
ลกูค้าประเภทร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตสั บ๊ิกซี โฮมโปร เมกา โฮม ไทวสัด ุดโูฮม โกลบอล
เฮ้าส์ วินเนอร์ และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย บริษัทจะน าเสนอรูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ ๆ ให้พิจารณาเพื่อตดัสินใจสัง่ผลิต
และจ าหน่ายต่อไป ทีมออกแบบจะร่วมกบัทีมวางแผนการผลิตซึ่งจะเป็นทีมที่ด าเนินการด้านวิเคราะห์ว่า แบบชิน้งานที่
เขียนขึน้มานัน้ จะต้องใช้วัสดุประเภทใดในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต และรายละเอียดของต้นทุนรวมถึงการ
ก าหนดราคาขายว่าจะสามารถก าหนดราคาขายได้ตามอัตราก าไรขัน้ต้นที่ตัง้ไว้ ได้หรือไม่ เมื่อได้ราคาขายแล้วจะ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 61 

 

 

ประสานงานกบัฝ่ายการตลาดเพื่อน าเสนอราคาต่อลกูค้าเพื่อให้ได้ข้อสรุป จนถึงการรับใบค าสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้าต่อไป 
ปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นระหวา่งการรับแบบผลติภณัฑ์ที่จะสัง่ผลติโดยตรงจากลกูค้าและแบบผลติภณัฑ์ที่ออกแบบ โดยทีม
ออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษัทเอง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 และ ร้อยละ 20 ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้าหมายการขยาย
สดัสว่นของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบขึน้เองและน าไปสูก่ารผลิตขึน้จริงให้มากขึน้จากเดิม รวมถึงมี
เป้าหมายการสร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิต นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้
ความส าคญัตอ่การพฒันารูปแบบสนิค้าใหม่ ๆ ให้สอดคล้องตามการเปลีย่นแปลงของกระแสความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ   

ในภายหลัง เมื่อ ไ ด้แบบผลิตภัณฑ์  (Model )   ที่พ ร้อมส าหรับการผลิต เ ป็นสินค้าแล้ว  บริษัทจะส่ง
สินค้าตัวอย่างที่ขึน้รูปตาม Model ที่ก าหนดไว้ โดยสนิค้าตวัอย่างจะถกูสง่ไปท าการทดสอบที่กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
สว่นพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือน  เพื่อทดสอบความคงทนแข็งแรง คณุภาพในการใช้งาน การทดสอบการรับน า้หนกัได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน การทดสอบความแข็งแรงของขาตัง้ การทดสอบการรับน า้หนกัของ
เบาะ ฯลฯ โดยผลิตภณัฑ์ทกุ Model ที่จะผลิตเพื่อส่งออกจะต้องผ่านการทดสอบดงักลา่วทัง้หมด แต่ในกรณีของลกูค้า
ญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัหากมีการผลติใน Model รูปแบบใหม ่ทางลกูค้าญ่ีปุ่ นจะเป็นผู้ทดสอบสนิค้าตวัอยา่งเองโดยตรง 

ในการผลติเฟอร์นิเจอร์แตล่ะชิน้ บริษัทจะให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากตัง้แตก่ารเร่ิมต้นกระบวนการผลิตโดยเลือก
สัง่ซือ้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ จนถึงการควบคมุคณุภาพการผลติตัง้แตข่ัน้ตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสดุท้ายโดยมีรายละเอียด ดงันี  ้ 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เร่ิมจากการรับซือ้ไม้ทอ่นจากผู้จดัจ าหนา่ย ซึง่เป็นนายหน้าท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมไม้
จากสวนยางพาราเพื่อจัดส่งให้กับโรงงาน โดยไม้จะต้องมีขนาดและคุณภาพตามที่ก าหนดไว้  
เมื่อได้ไม้ยางพาราท่อนตามคุณภาพและขนาดที่ก าหนดแล้ว จะน ามาผ่านกระบวนการของโรงเลื่อย
และโรงอบ ซึ่งบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนกระบวนการผลิตนีม้าตัง้แต่ช่วงปี 2535 และถือเป็น
จุดเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถสั่งสมความรู้และ
ประสบการณ์ ท าให้ได้ไม้ยางพาราแปรรูปที่มีคณุภาพพร้อมใช้ส าหรับเข้าสูก่ระบวนการผลิตเฟอร์นิเ จอร์ไม้
ยางพาราต่อไป และในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทได้ให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลติโดยได้ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic) ได้แก่ เคร่ืองจกัรส าหรับงาน
ตดั กลึง เจาะ ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นย าสูง (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคมุคณุภาพการผลิตชิน้งาน และช่วยลดปัญหาการพึ่งพาทักษะของแรงงานในการผลิต  ทัง้นีใ้น
ทกุขัน้ตอนการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ก่อนน าส่งสู่การผลิตในขัน้ตอนต่อไป
เพื่อให้ได้สนิค้าที่มีคณุภาพมาตรฐานตรงตามที่ก าหนดไว้  

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เร่ิมจากการคดัเลอืกผู้จ าหนา่ยไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ได้คณุภาพ โดยจะต้องเป็น
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ผลิตจากเศษไม้ยางพาราเป็นหลกัซึ่งเป็นไม้ที่มีคณุภาพดีที่สดุเมื่อเทียบกบัการผลิตไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ใช้เศษไม้ประเภทอื่น ๆ  ประกอบกบัเนือ้ไม้ยางพาราที่มีสขีาว จะสามารถปิดด้วยกระดาษปิด
ผิวสอีอ่นได้ โดยไมต้่องกงัวลวา่ สเีนือ้ไม้จะขดักบัสขีองกระดาษปิดผิว นอกจากนีก้าวที่ใช้ในการปิดกระดาษ
ปิดผิวทางบริษัทได้เลือกใช้กาวที่มีคณุภาพสงู และราคาแพงกว่ากาวจากผู้ผลิตทัว่ไป นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี
จดุเดน่ด้านงานเพาะโครง ซึ่งเป็นงานที่บริษัทเป็นผู้ผลิตส าหรับการสง่ออกประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด มีโรงงานที่
สามารถผลติงานเพาะโครงได้มีเพียงไมก่ี่แหง่ในประเทศไทย เนื่องจากต้องมีประสบการณ์และความช านาญ 
ข้อดีของงานเพาะโครงคือ การใช้ไม้ปาร์ติเคิลและไม้เอ็มดีเอฟขึน้รูปโครงเพื่อใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ สินค้า
ที่ได้จะมีข้อดีคือ น า้หนกัเบา และง่ายต่อการประกอบ และในสว่นของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตที่ผ่านมาได้
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ลงทุนซือ้เคร่ืองจักรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic) ได้แก่ เคร่ืองจักรส าหรับงานตดั กลึง เจาะ 
ควบคมุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความแม่นย าสงู (CNC) เพื่อใช้ส าหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดแยกตา่งหากจากเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ของบริษัทมีความได้เปรียบเพิ่มเติมในด้านต้นทนุการผลิต เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตกระดาษปิดผิวไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในส่วนกระดาษปิดผิวลงได้เมื่อเทียบกับการสัง่ซือ้กระดาษปิดผิวจาก
ภายนอกประมาณร้อยละ 40 

 เฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่น ECF Outlet และ www.elegathai.com 
บริษัทจะท าการคัดเลือกสินค้าที่จะน ามาจัดแสดงและจ าหน่ายภายใน ECF Outlet และ 

www.elegathai.com โดยคดัเลอืกจากสนิค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง 
และสนิค้าที่บริษัทคดัเลอืกจากการส ารวจตามงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่บริษัทเข้าร่วมงานเป็นประจ าทกุปี รวมถึง
สินค้าที่บริษัทเลือกซือ้จากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสินค้าที่น ามาจัดจ าหน่ายภายใน  ECF Outlet และ 
www.elegathai.com โดยสว่นใหญ่จะเป็นสนิค้าที่ผลติจากไม้จริงทัง้หมด และคดัเลอืกมาเฉพาะสนิค้าที่มีรูปแบบสวยงาม 
และเป็นท่ีนิยมในขณะนัน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ใหม ่ให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้าด้วย 

นบัตัง้แตปี่ 2558 บริษัทได้เปิดตวัผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้า “FINNA HOUSE” ขึน้อยา่งเป็นทางการเมื่อต้น
เดือนสิงหาคม โดย FINNA HOUSE คือผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึน้ภายใต้ลิขสิทธ์ิของดิสนีย์ (Disney) ทัง้หมด โดย
บริษัทเป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิในการผลิตสินค้าลายการ์ตูนดิสนีย์จาก บริษัท ดิสนีย์ ไทยแลนด์ จ ากดั ซึ่งขณะนีย้งัเป็นเพียงราย
เดียวในประเทศไทยท่ีได้รับสทิธ์ิในการผลติในกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด ในสว่นของผลิตภณัฑ์ที่จะ
น ามาจัดจ าหน่าย ทางบริษัทมีทีมงานออกแบบผลิตภณัฑ์โดยใช้ลายการ์ตูนจากดิสนีย์เป็นต้นแบบในการสร้างผลงาน 
หลงัจากนัน้จะน าเสนอรูปแบบเพื่อขอพิจารณาอนมุตัิจากหนว่ยงานของดิสนีย์ ในประเทศสงิคโปร์ ซึง่หากแบบสนิค้าผา่นก็
จะเข้าสูก่ระบวนการผลติจริงออกเป็นสนิค้าที่จะจดัจ าหนา่ยผา่น ECF Outlet และ www.elegathai.com ตอ่ไป  

 กระดาษปิดผิว เร่ิมจากการคดัเลือกผู้จ าหน่ายกระดาษที่จะน ามาใช้ในการผลิต ซึ่งกระดาษทัง้หมดบริษัท
จะต้องวางแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้า จะมีระยะเวลาการสัง่ซือ้ทุก ๆ 6 เดือน จากผู้ ผลิตกระดาษรายใหญ่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หากผู้ผลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว ไมข่ายกระดาษเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติกระดาษปิด
ผิวให้กับบริษัท บริษัทยังสามารถสัง่ซือ้กระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้จากทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ แตจ่ะมีข้อเสยีคือราคาสัง่ซือ้จะแพงวา่ผู้ผลติกระดาษรายใหญ่ดงักลา่ว นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัที่
ความหลากหลายของส ีและวสัดเุคลอืบผิวที่ใช้ในกระบวนการผลติ ตามที่กลา่วมาทัง้หมดสรุปได้วา่ บริษัทให้
ความส าคญักบัการใช้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัในการผลิต ตลอดจนเอาใจใสใ่นทกุๆ ขัน้ตอน
การผลิต เน้นการควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินค้าทกุ ๆ ชิน้ และบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าจากตวัแทนลกูค้าในขัน้ตอนสดุท้ายเพื่อให้ได้ใบรับรองคณุภาพอีกครัง้ บริษัทจึง
จะสามารถก าหนดวนัและประสานงานการจัดส่งกับทางบริษัทขนส่งได้ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าในทุก ๆ ขัน้ตอน
จะต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบและควบคมุคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทผลิตและจ าหน่ายนัน้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแล้ว ยงัมีความทนทาน 
แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน จึงจัดได้ว่าบริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรั บ 
ซึง่ที่ผา่นมาสนิค้าของบริษัทได้รับความสนใจและการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

http://www.elegathai.com/
http://www.elegathai.com/
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2.  ด้านการก าหนดราคา (Price) 
บริษัทมีนโยบายก าหนดราคาสินค้าแบบบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost-plused Margin) โดยสว่นประกอบการค านวณ

ราคา ได้แก่ “ต้นทนุวตัถดุิบ + คา่ใช้จ่ายในการผลติ (Overhead Cost) + คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร + ก าไรสว่นเพิ่ม 
(Margin)“ ทัง้นีอ้าจจะมีสินค้าบางประเภทที่ทางบริษัทสามารถก าหนดก าไรส่วนเพิ่ม (Margin) ได้น้อยกว่าที่ต้องการ 
เนื่องจากสนิค้าประเภทดงักลา่วอาจมีการแข่งขนัสงูในท้องตลาด ดงันัน้ ทางบริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับอตัราก าไรสว่นเพิ่ม
ลดลงเพื่อให้สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ และอีกสว่นหนึ่งอาจจะเกิดจากปริมาณในการสัง่ซือ้ (Volume) อาทิ หากลกูค้ามี
ปริมาณในการสัง่ซือ้มาก อาจจะมีการเสนอราคาขายเพื่อให้สามารถเทียบได้ในระดบัใกล้เคียงกบัคู่แข่งขนั เป็นต้น หรือ
อาจจะเกิดจากปัจจยัอื่น ๆ แล้วแตส่ภาวการณ์  

 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 

เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to 
order) โดยเกือบทัง้หมดเป็นการรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าต่างประเทศ ปัจจุบนับริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายให้กับลกูค้า
ต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศประมาณร้อยละ 56 และร้อยละ 44 ตามล าดับ โดยบริษัทตัง้เป้าหมายการ
จ าหนา่ยให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ และลกูค้าในประเทศที่สดัสว่นร้อยละ 50 โดยใกล้เคียงกนั เพื่อลดการเกิดความเสีย่งจาก
การพึง่พิงกลุม่ลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่ลกูค้าที่สง่ค าสัง่จ้างผลิตสินค้าให้กบับริษัท คิดเป็นกลุม่ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ทัง้หมดคือ กลุม่ผู้จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ในประเทศญ่ีปุ่ น คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายทัง้หมด และไมม่ีลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นรายใดที่มียอดสัง่ซือ้สินค้าจาก
บริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายทัง้หมด บริษัทเน้นการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดย
ประเทศที่บริษัทผลิตสินค้าส่งออกไปมากที่สดุ คือ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งกลุ่มลกูค้าที่ส่งค าสัง่ผลิตสินค้าให้กับบริษัทให้การ
ยอมรับในผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย และมีการติดตอ่ซือ้ขายกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานานหลายปี  

ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าในประเทศให้กบักลุม่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ (Modern Trade) คิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 

โดยรายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพาราภายในประเทศ แบง่ออกเป็น 
1. รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายใต้ตราสินค้าของ

บริษัท คือ “a7” และ “HASTA” เพื่อวางจ าหน่ายภายใน เมกา โฮม (Mega Home) และ ดู โฮม (Do Home) 
มิสเตอร์ดี ไอ วาย (Mr.DIY) ตามล าดบั ส าหรับการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้กบัโฮม โปร (Home Pro) เทสโก้ โลตสั 
(Tesco Lotus) และ โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) จะเป็นการผลิตโดยใช้ตราสินค้าตามที่ลกูค้าจะก าหนด 
นอกจากนีย้งัผลติให้กบัแบรนด์วินเนอร์ (Winner) ด้วย 

2. รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าผา่นทาง ECF Outlet และ www.elegathai.com 
3. รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นทางร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีรายยอ่ย (Dealer) ภายใต้ตราสนิค้า “Costa” 
ในการผลติและจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าในแตล่ะราย ทัง้ในรูปแบบของการผลติตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) และใน

รูปแบบของการผลิตและจ าหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดท าสัญญาซือ้ขาย กับ
ลกูค้าแตอ่ยา่งใด 
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4. นโยบายด้านการสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ (Promotion) 
- บริ ษัทมี กา รท าประชาสัมพัน ธ์ผ่ านทาง เ ว็บ ไซ ต์ของบ ริ ษัท  www.eastcoast.co.th และ 

www.elegathai.com  เพื่อเป็นช่องทางช่วยให้ลกูค้าสามารถหาข้อมลู ท าความรู้จกัสินค้า และช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเลือกชมสินค้าได้มากขึน้ ทัง้ยงัเป็นช่องทางให้ลกูค้าต่างประเทศสามารถเข้าถึงและ
ติดตอ่บริษัทได้ง่ายขึน้ 

- บริษัทมีการท าประชาสมัพนัธ์ผ่านทางแผ่นพบัและโบว์ชวัร์ โดยแจกให้กบัลกูค้า และกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
เป็นประจ าในแตล่ะปี 

- บริษัทมีการออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปี เพื่อสร้างความรู้จักให้กับตราสินค้า และเป็นการ
ขยายฐานลกูค้า โดยมีตารางการจดังานแสดงสนิค้าประจ าปี ดงันี ้
o ช่วงเดือนมีนาคม บริษัทจะจดังานแสดงสินค้าในงาน TIFF (Thailand International Furniture 

Fair) และงาน HOME PRO Expo  
o ช่วงเดือนกนัยายน บริษัทจะจดังานแสดงสนิค้าในงาน TFIC (Thai Furniture Industry Club)  
o ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของแต่ละปี จัดงานลดราคาสินค้าเพื่ อล้างสต็อกประจ าปี ณ 

ส านกังานสาขา 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอบึงค าพร้อย ล าลกูกาคลอง 5 จงัหวดัปทุมธานี และบริเวณ
โกดงัสนิค้า ภายในโรงงานผลติสนิค้า ซึง่ตัง้อยูท่ี่ส านกังานใหญ่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

- บริษัทมีการท ารายการสง่เสริมการขาย หรือลดราคา ให้กบัลกูค้า อาทิ รายการลดสินค้าประจ าปี รายการ
สง่เสริมการขายเมื่อครบรอบอายขุองบริษัท (Anniversary) รวมถึงรายงานสง่เสริมการขายในช่วงเทศกาล    
ที่ส าคญัตลอดทัง้ปี อาทิ วนัพอ่แหง่ชาติ วนัแมแ่หง่ชาติ เทศกาลปีใหม ่เป็นต้น  

ซึ่งนอกจากการท ารายการสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ตามที่กลา่วมาแล้ว บริษัทจะให้ความส าคญั
อยา่งมากตอ่การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศเพื่อติดตามความเคลือ่นไหวของวงการเฟอร์นิเจอร์เป็นประจ าทกุปี 
ได้แก่ งานแสดงสนิค้าในประเทศจีน มาเลเซีย เป็นต้น นอกจากนีใ้นแตล่ะปีบริษัทจะก าหนดแผนการเดินสายเพื่อเยี่ยมชม
ธุรกิจของกลุ่มลกูค้าในต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินธุรกิจ สอบถามความพึงพอใจเพื่อเปิดโอกาส
ส าหรับช่องทางการตลาดที่อาจเพิ่มขึน้จากเดิม รวมถึงการเข้าร่วมงานส่งเสริมผู้ประกอบการที่จดัขึน้โดยหน่วยงานของ
รัฐบาลเพื่อการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ เป็นต้น 
 
5. ด้านการควบคมุและพิจารณาเครดิตของลกูค้า 

ปัจจบุนับริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า เฉพาะในกลุม่ลกูค้าที่มีการติดตอ่ซือ้ขายกนัอยา่งตอ่เนื่อง โดยหาก
เป็นลกูค้าใหม่จะต้องซือ้สินค้าเป็นเงินสดเท่านัน้ โดยปกติแล้วบริษัทจะพิจารณาการให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าด้วยข้อมูล
ธุรกิจการค้าของลูกค้าและจัดท าทะเบียนประวัติลูกค้าขึน้ ซึ่งบริษัทมีการก าหนดนโยบายให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า
ภายในประเทศ อยูใ่นช่วง 60 วนั ถึง 90 วนั ส าหรับกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เท่านัน้ โดย
ตัง้แตร่อบปี 2560 ที่ผา่นมา จากการขยายช่องทางการจ าหน่าย และกลยทุธ์ทางการตลาดสูก่ลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าสง่
และร้านค้าปลกีรายยอ่ยทัว่ประเทศเพิ่มขึน้ สง่ผลให้บริษัทเร่ิมมีระยะเวลาการจดัเก็บหนีท้ี่นานขึน้จากเดิม ซึ่งในประเด็นนี ้
บริษัทได้เร่งออกนโยบายเพื่อลดความเสีย่งในการเรียกเก็บหนีจ้ากกลุม่ลกูค้าประเภทนี ้และวางมาตรการการเรียกเก็บหนี ้
ที่รัดกมุและมีความเหมาะสมเพื่อปอ้งกนัความเสีย่งการหนีส้ญูหรือหนีท้ี่อาจจะเรียกเก็บไมไ่ด้ให้เกิดขึน้แล้ว  

ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายอยา่งต่อเนื่อง ปัจจุบนัรูปแบบการช าระเงินทัง้หมดคือ Letter of Credit at 
sight หรือการโอนเงินทนัที (T/T) ก่อนวนัสง่สินค้า (Shipment Date) หากเป็นลกูค้าใหม่บริษัทมีนโยบายก าหนดให้ลกูค้า

http://www.eastcoast.co.th/
http://www.elegathai.com/
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เปิด Letter of Credit at sight  กับธนาคารในต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อเท่านัน้เพื่อรองรับความเสี่ยง
ทางด้านการค้าที่อาจจะเกิดขึน้  

โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ทางบริษัทประสบปัญหาเรียกเก็บเงินไมไ่ด้หรือหนีส้ญูในสดัสว่นท่ีน้อยมาก 
 

2.2.2 ภำวะกำรส่งออกและอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์  
 

ภำวะกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ 
 
จากข้อมลูของกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ภาพรวม

ของตวัเลขการสง่ออกผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น ซึง่ประกอบด้วยผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ ที่นอน
หมอนฟกู เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ มีมลูคา่เทา่กบั 1,276.20  ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอตัราการ
เติบโตที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 7.99  โดยแบง่แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ที่สง่ออกได้ดงันี ้ 
 

ตัวเลขกำรส่งออก ปี 2560 ปี 2561 
อัตรำกำร
เติบโต 

ปี 2562 
อัตรำกำร
เติบโต 

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

โดยแบง่ออกเป็น      

เฟอร์นิเจอร์ไม้ 331.50 309.3 (6.69%) 328.60 6.23% 

เฟอร์นิเจอร์โลหะ 80.30 84.30 4.95% 138.60 64.35% 

ที่นอนหมอนฟกู 112.00 132.60 18.37% 200.70 51.35% 

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ  178.60 204.50 14.50% 201.60 (1.44%) 

ชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ 442.8 451.00 1.85% 406.80 (9.80%) 
 
ข้อมูลสดัส่วนเม่ือเทียบกับมูลค่ำกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วนทัง้หมด 
ตวัเลขการสง่ออกชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์มีมลูคา่การสง่ออกเป็นอนัดบั 1 เมื่อเทียบกบัมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑ์อื่น ๆ 
ทัง้หมด รองลงมาเป็นมลูคา่การสง่ออกกลุม่ผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ไม้ซึง่ผลติภณัฑ์ของบริษัทจะเป็นการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์
ไม้ตามค าสัง่ซือ้จากลกูค้าตา่งประเทศทัง้หมด 
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แผนภาพสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2562 
 

หน่วย : ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 

โดยมลูค่าการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่นที่ประเทศไทยมีการสง่ออกมากที่สดุอนัดบั 1 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีอตัราการสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 93.14 โดยมีสดัสว่นการสง่ออกร้อยละ 25.66 รองลงมาอนัดบั 
2 คือ ประเทศญ่ีปุ่ น มีอตัราการสง่ออกลดลงที่ร้อยละ 4.77 ทัง้นีห้ากพิจารณาการสง่ออกสินค้าไปยงัต่างประเทศของ
บริษัท ในรอบปี 2562 พบว่า บริษัทมีอตัราการสง่ออกสินค้าที่เพิ่มขึน้ทัง้ในสว่นของรูปสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐและเงิน
บาท โดยมีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 3.90 ร้อยละ 2.57  ตามล าดบั ถึงแม้ค่าเงินบาทในช่วงปี 2562 จะแข็งค่าขึน้
เมื่อเทียบกบัช่วงปี 2561 อยู่ประมาณร้อยละ 1.28 ก็ตาม  
 
นอกจากนีห้ากพิจารณาตวัเลขมลูค่าการสง่ออกของกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยงัพบว่า ใน 
10 ประเทศที่ประเทศไทยมีการสง่ออกสินค้าไปจ าหน่ายมากที่สดุ จะมีกลุม่ประเทศคู่ค้าในเขตเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน (AEC) อยู่ 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา ประเทศไทยมีมลูค่าการ
สง่ออกให้กบัประเทศเหลา่นี ้คิดเป็นมลูค่าทัง้หมดเท่ากบั 160.37 เหรียญสหรัฐ หรือลดลงประมาณร้อยละ 9.91  เมื่อ
เทียบกบัช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา และคิดเป็นสดัสว่นเมื ่อเทียบกบัมลูค่าการสง่ออกผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น
เท่ากบัร้อยละ 12.57 
 
ทัง้นีบ้ริษัทได้วางแผนนโยบายที่จะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่ลกูค้าที่มีอยู่ในมือส าหรับลกูค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกูค้า
ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งโดยสว่นใหญ่มีระยะเวลาการค้าขายร่วมกนันานหลายปี โดยจะมุ่งมัน่ด้านการพฒันารูปแบบสินค้า 
รวมถึงคณุภาพของสนิค้า ระยะเวลาการสง่มอบที่ตรงตอ่เวลา เหลา่นีค้ือ หวัใจที่ส าคญัของการด าเนินธุรกิจร่วมกนั ซึง่กลุม่
ลกูค้าโดยสว่นใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่ นคือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ทัง้ที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะ
ด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่ภายในบ้าน รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าหลากหลาย ซึ่งลกูค้าที่ค้าขาย
กบับริษัทล้วนจดัเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นอนัดบัต้น ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น  

25.75%

10.86%

15.73%

15.80%

31.87%

เฟอร์นิเจอร์ไม้ (พนัชิน้)

เฟอร์นิเจอร์โลหะ

ที่นอนหมอนฟกู

เฟอร์นิเจอร์อ่ืน 

ชิน้ส่วนเฟอร์นิเจอร์
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อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงของการพึ่งพิงลกูค้าหลกัเพียงรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพิง
ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นลกูค้าหลกัของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้หมด  ที่
ผ่านมาบริษัทได้วางแผนที่จะขยายกลุม่ลกูค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเร่ิมเห็นผลในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 โดยสามารถ
ขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มประเทศอินเดีย จีน และตะวนัออกกลาง ได้เพิ่มขึน้จากเดิม ถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเร่ิมต้นแต่ก็
นบัเป็นสญัญาณที่ดีซึง่เห็นได้จากตวัเลขค าสัง่ซือ้รับลว่งหน้าที่ได้รับจนถึงช่วงปี 2563  
 
ภำวะกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์  
 

อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ของไทยมีมลูคา่ประมาณ 90,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการกวา่ 1,800 ราย จาก
ข้อมลูที่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์คาดวา่ยงัคงเติบโตได้ดี สะท้อนจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด เช่น เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์, โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป, อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค, ชิค รีพลบับลคิ และ อิน
เด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ มีการตัง้เปา้หมายรายได้ทัง้ปี 2562 จะเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 - 15 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากมอง
วา่ภาพรวมตลาดเฟอร์นเิจอร์ปัจจบุนัยงัมีอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากการขยายตวัของอสงัหาริมทรัพย์ตามแนว
รถไฟฟา้ ประกอบกบัผู้ประกอบการได้มุง่พฒันาสนิค้าปรับตวัในเร่ืองขนาดและดีไซน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและให้
เข้ากบัไลฟ์สไตล์ของกลุม่เปา้หมายมากที่สดุ 

 
 

ผู้ประกอบกำร 
รำยได้ (ล้ำนบำท) ส่วนแบ่ง

กำรตลำด (%) 
2560 2561f - 2562f 

บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 9,000 

 
คาดวา่จะเติบโตอยูใ่นช่วง 8 - 

15% 

9.34 
บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั  7,200 7.48 
บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 3,082 3.2 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 1,445 1.5 
บริษัท ชิค รีพบับลคิ จ ากดั (มหาชน) 622 0.65 
รวม 21,349  22.17 
ที่มำ: Enlite 13 พ.ย. 61, ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนำคำรออมสิน * มูลค่ำตลำดเฟอร์นิเจอร์ ณ ปี 2560  

 
จากข้อมลูกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปัจจุบนัมีจ านวนนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน และเป็น

ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านค้าปลกีและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีจ านวนทัง้สิน้ 3,252 ราย คิดเป็นรายได้
รวมตามข้อมูลงบการเงินที่น าส่งประจ าปี 2559 (ตามข้อมูลที่ปรากฏล่าสุดบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์) อยู่ที่ 71,777.84 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนรวม 21,052.92 ล้านบาทในกลุม่ร้านค้าปลีกและ
ร้านค้าสง่เหลา่นี ้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ เลน่ที่ส าคญัในอตุสาหกรรมอยู่ 2 ราย ซึ่งหากเปรียบเทียบกลุม่ลกูค้า
เปา้หมายของผู้ เลน่รายส าคญัดงักลา่วเทียบกบับริษัท จะพบวา่ไมใ่ช่กลุม่ลกูค้าเดียวกนักบับริษัท กลา่วคือ ผู้ประกอบการ 
2 ราย ด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และจดัสง่สินค้าเพื่อจ าหน่ายในรูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 68 

 

 

จ าหนา่ยสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของตนเองซึง่เป็นการจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ซึง่ไมไ่ด้เป็น
คู่แข่งขันโดยตรงของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ ผลิตและจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุม่ลกูค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เช่นเดียวกนักบับริษัท ปัจจุบนัมีเพียง 4 ราย ที่มี
สินค้าวางจ าหน่ายใน Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ ผลิตทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มี
ความสามารถในการรับค าสัง่ซือ้จ ากดั และไมม่ีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกบับริษัท นอกจากนีร้ายได้จาก
การจ าหนา่ยของบริษัทโดยสว่นใหญ่หรือประมาณร้อยละ 50 เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศ 
ดังนัน้บริษัทจึงพิจารณาคู่แข่งขันจากตา่งประเทศเป็นส าคญั ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้คาดการณ์ว่า น่าจะมีเพียงรายเดียวที่
มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัท รวมถึงมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุม่เดียวกนั คือ HEVEA 
PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย  

ส าหรับสถานการณ์และศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทในขณะนี ้ยงัถือว่า อยู่ในระดบัที่ไม่เสียเปรียบเมื่อเทียบ
กบัคู่แข่งขนั นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถรักษาระดบัรายได้โดยไม่เกิดการสญูเสียสว่นแบ่งทางการตลาดแต่อย่างใด เมื่อ
พิจารณาจากสว่นแบง่การตลาดทัง้การสง่ออกและการจ าหนา่ยสนิค้าภายในประเทศ โดยในรอบปี 2562 บริษัทไม่เกิดการ
สญูเสยีสว่นแบง่ทางการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด นอกจากนีใ้นสว่นของการสง่ออกบริษัทได้รับโอกาสทางการค้า
จากลกูค้าในประเทศอินเดีย จีน ตะวนัออกกลาง ที่เร่ิมทยอยสัง่ซือ้สินค้าจากโรงงานของบริษัท และยงัมีแนวโน้มปริมาณ
ค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตามแผนค าสัง่ซือ้ที่คาดการณ์ไว้  
 
ภำวะอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 

 
จากข้อมลู บทสรุปผู้บริหาร สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ซึ่งจดัท าโดย

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (www.oie.go.th) ให้ข้อมูลว่า ปี 2562 คาดว่าปริมาณการผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.66 และ 6.54 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนตามล าดบั จากการ
ผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนไม้ภายในประเทศ 
คิดเป็นจ านวน 10.33 ล้านชิน้ และ 1.63 ล้านชิน้ ตามล าดบั  

กำรผลิตเคร่ืองเรือนท ำด้วยไม้ปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณ 10.33 ล้านชิน้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.66 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตจุากการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศที่เพิ่มขึน้ 

กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองเรือนท ำด้วยไม้ในประเทศ ปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณ 1.63 ล้านชิน้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
6.54 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากการกระตุ้นตลาดผ่านการจดังานแสดงสินค้าเก่ียวกบัเฟอร์นิเจอร์และของแต่ง
บ้านอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปีท าให้ปริมาณการจ าหน่ายเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ในประเทศมีทิศทางขยายตวัเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 ปี 2562 

แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนปี 2563 
การผลิตเคร่ืองเรือนท าดว้ยไม้ปี 2563 คาดการณ์ได้ว่า จะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน จากการ

ผลิตเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกนัการจ าหน่ายเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้
ในประเทศคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ของ
รฐับาลทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอสงัหาริมทรพัย์และอตุสาหกรรมเกี่ยวเนือ่ง ในส่วนของมูลค่าการส่งออก



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 69 

 

 

ไม้และผลิตภณัฑ์ไม้คาดว่าจะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน จากการขยายตลาดส่งออกไปยงัตลาดใหม่ ๆ 
 
อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ในปี 2563 มีปัจจยัเสีย่ง ดงันี ้ 

1. อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะในกลุม่ตลาดกลาง –   บน เป็นตลาดที่มีอตัราการแข่งขนัสงู เช่น การแข่งขนั
ด้านราคา และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการจึงต้องเน้นพฒันาสินค้านวตักรรมใหม่ ที่มีความ
โดดเดน่ตรงตามความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุม่ลกูค้า ท าให้เกิดการลงทนุเคร่ืองจกัร การพฒันา
บคุลากรด้านออกแบบดีไซน์ผลิตภณัฑ์ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทนัสมยั รวดเร็ว และสนอบตอบความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากขึน้ 

2. การแข่งขันที่รุนแรงจากเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกของจีน และเวียดนาม ซึ่ งมีข้อได้เปรียบในการแข่งขนัด้านราคา 
เนื่องจากมีค่าแรงงานต ่ากว่า และค่าวตัถดุิบอื่น ๆ ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ ท าให้ไทยสญูเสียสว่นแบ่งตลาดระดบัลา่ง
อย่างต่อเนื่อง เพราะราคายงัเป็นปัจจัยหลกัที่ผู้บริโภคใช้ตดัสินใจเลือกซือ้เฟอร์นิเจอร์ แม้เฟอร์นิเจอร์ไทยจะมี
คณุภาพและได้รับการยอมรับมากกวา่เฟอร์นิเจอร์จากจีน และเวียดนามก็ตาม แตด้่วยราคาที่ถกูกวา่ อาจท าให้คู่
ค้าเลอืกเฟอร์นิเจอร์จากประเทศคูแ่ขง่   

 
1. กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ทางบริษัทได้ตัง้เป้าหมายการเจาะกลุ่มลกูค้ารายใหม่ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ทัง้ลูกค้า
ภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทได้รับโอกาสในค าสัง่ซือ้จากผู้ประกอบการร้านค้า
ออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย และจีน ซึง่จะเป็นโอกาสที่ส าคญัในการตอ่ยอดค าสัง่ซือ้ให้เพิ่มขึน้ในอนาคต 

ส าหรับกลุม่ลกูค้าเดิมของบริษัท ทางบริษัทจะเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขยายช่องทางและ
โอกาสในการรับค าสัง่ซือ้ได้เพิ่มขึน้จากเดิม โดยนบัตัง้แต่ปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้เร่ิมปรับกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์สูก่ารขยาย
ฐานการผลติส าหรับผลิตภณัฑ์เตียงนอนมากขึน้ ซึ่งจากผลการส ารวจข้อมลูพบว่า ยงัมีโอกาสสร้างการเติบโตของรายได้
จากการขายผ่านกลุม่ผลิตภณัฑ์นีไ้ด้ ซึ่งบริษัทจะได้วางแผนการขยายสายการผลิตเฉพาะเจาะจงส าหรับผลิตภณัฑ์นีใ้ห้
เพิ่มขึน้ตอ่ไป  

และในสว่นของการขายสนิค้าภายในประเทศ บริษัทยงัคงกลยทุธ์ที่จะเติบโตไปร่วมกบัจ านวนสาขาของลกูค้าใน
กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนคงที่จากค่าเช่า และ
คา่ใช้จ่ายคงที่อื่น ๆ ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทนุขยายสาขาของโชว์รูมด้วยตวัเอง  

ส าหรับเปา้หมายในปีตอ่ไป บริษัทจะยงัคงกลยทุธ์ทางด้านการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าปลีกราย
ยอ่ยและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ภายใต้ตราสนิค้า ที่ทางบริษัทมีแผนจะปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์
ของตราสินค้าให้มีความทนัสมยัมากขึน้ และเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิ่มขึน้จากเดิม เนื่องจากบริษั ท
พิจารณาวา่ โอกาสทางการขายผา่นฐานลกูค้าในกลุม่นีย้งัมีศกัยภาพท่ีจะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้ได้อยา่งตอ่เนื่อง  

 
2. กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ 

ในส่วนของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท ขณะนีบ้ริษัทมีโรงงานที่ใช้เป็นฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น สว่นของส านกังานใหญ่ และสาขาที่ 1 ดงันี ้

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 70 

 

 

1. ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 37/9 หมูท่ี่ 10 ถนนบ้างบงึ – แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
โดยในสว่นของโรงงานแหง่นี ้จะประกอบด้วยอาคารท่ีใช้เป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 10 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น  

1. อาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ 5 อาคาร 
2. โกดงัเก็บสต็อกสนิค้าส าเร็จรูปเพื่อเตรียมสง่มอบ 2 อาคาร 
3. อาคารเตรียมวตัถดุิบ ได้แก่ อาคารโรงปิดผิว และจดัชดุน็อต สกรู (ฟิตติง้) 1 อาคาร 
4. อาคารเก็บสต็อกไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 1 อาคาร 
5. อาคารแพ็กกิง้สนิค้า 1 อาคาร 
ในสว่นส านกังานใหญ่นี ้จะเดินสายการผลติเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเทา่นัน้  
 

2. สาขาที่ 1 ตัง้อยู่เลขที่ 29/1 - 2 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 
โดยในสว่นของโรงงานแหง่นี ้จะประกอบด้วยอาคารท่ีใช้เป็นสว่นประกอบในการผลติทัง้หมด 7 อาคาร โดยแบง่ออกเป็น  

1. อาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ 4 อาคาร 
2. โรงเลือ่ย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป 1 อาคาร 
3. โกดงัเก็บสต็อกสนิค้าส าเร็จรูปเพื่อเตรียมสง่มอบ 1 อาคาร 
4. อาคารผลติกระดาษปิดผิว 1 อาคาร 
ในส่วนของโรงงานแห่งนีจ้ะเดินสายการผลิตเฉพาะส่วนที่เ ก่ียวข้องกับโรงเลื่อย โรงอบ ไม้ยางพารา

แปรรูปโรงผลติและประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และโรงผลติกระดาษปิดผิวเทา่นัน้ 
บริษัทมีรูปแบบการเปิดเดินสายการผลติเคร่ืองจกัรในแตล่ะวนั แบง่ออกได้ ดงันี  ้

- ตัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ 
- ตัง้แต่เวลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจ านวนชั่วโมงการท างานลว่งเวลา (OT) 3 ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 17.00 – 

20.00 น. 
- ตัง้แต่เวลา  08.00 – 24.00 น. (รวมจ านวนชัว่โมงการท างานลว่งเวลา (OT) 6 ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 17.00 – 

24.00 น. ก่อนหกัชัว่โมงพกัพิเศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็นเวลา 1 ชัว่โมง) 
ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีการเปิดด าเนินการผลติตลอด 24 ชัว่โมง 
 
ก ำลังกำรผลิตเต็มที่และก ำลงักำรผลิตจริงในปัจจุบัน  
 

ก ำลังกำรผลติ 

ก ำลังกำรผลติไม้
ยำงพำรำแปรรูป

อบแห้ง 
(ลูกบำศก์เมตรต่อปี) 

ก ำลังกำรผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติ

เคิลบอร์ด 
(ลูกบำศก์เมตรต่อปี) 

ก ำลังกำรผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยำงพำรำ 
(ลูกบำศก์เมตรต่อปี) 

ก ำลังกำรผลติ
กระดำษปิดผิว 
(เมตรต่อปี) 

ก าลงัการผลิตเต็มท่ี 8,700 95,000 7,900 24,000,000 
ก าลงัการผลิตจริง

ในปัจจบุนั 
(โดยประมาณ) 

6,500 59,885 5,690 16,084,300 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 71 

 

 

 

ก ำลังกำรผลติ 

ก ำลังกำรผลติไม้
ยำงพำรำแปรรูป

อบแห้ง 
(ลูกบำศก์เมตรต่อปี) 

ก ำลังกำรผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปำร์ติ

เคิลบอร์ด 
(ลูกบำศก์เมตรต่อปี) 

ก ำลังกำรผลติ
เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยำงพำรำ 
(ลูกบำศก์เมตรต่อปี) 

ก ำลังกำรผลติ
กระดำษปิดผิว 
(เมตรต่อปี) 

อตัราการใช้ก าลงั
การผลิตในปัจจบุนั 
(โดยประมาณ) 

ร้อยละ 74.71 ร้อยละ 63.04 ร้อยละ 72.03 ร้อยละ 67.02 

หมำยเหตุ: ในส่วนของก าลังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ขณะนีเ้คร่ืองจักรได้เดินก าลังเต็ม
ประสิทธิภาพและก าลงัแรงงานที่มีอยูใ่นขณะนีแ้ล้ว 

 
รายละเอียดเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ท่ีใช้ในการผลติ โดยแบง่แยกตามกระบวนการผลติ 

1. การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ประกอบด้วย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต ก ำลังกำรผลิต 
1. โต๊ะเลือ่ยไม้ซงุ โดยเฉลีย่ 900 – 1,000 คิวบิกฟตุ / วนั ส าหรับ

ระยะเวลาการผลติตัง้แตเ่วลา 08.00 – 17.00 น. 
2. ถงัอดัน า้ยาความดนัสงู เพื่อปอ้งกนัมอด

และปลวก 
โดยเฉลีย่ 70 – 80  คิวบิกฟตุ ส าหรับการอบ 45 นาที 
ตอ่รอบ โดยจะอบประมาณ 8 – 9  รอบตอ่วนั 

3. เตาอบ จ านวน 8 เตา โดยสามารถบรรจไุด้ 850 – 1,000 
คิวบิกฟตุตอ่วนั 

4. บอยเลอร์ โดยใช้ฟืน และเศษไม้ที่เหลอืทิง้จากกระบวนการผลติเป็นเชือ้เพลงิ 
 

2. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ประกอบด้วย 
 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต 
1. โต๊ะตดัไม้ตามขนาดที่ก าหนดเพือ่เตรียมวตัถดุิบ 
2. เคร่ืองจกัร CNC เพื่อตดั เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดที่ก าหนดเพื่อเตรียมขึน้รูป โดยใช้

เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และไต้หวนั 
3. เคร่ืองไสไม้ เคร่ืองขดั 
4. อปุกรณ์การพน่ส ี

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 72 

 

 

ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในช่วงทีผ่่านมา 
หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้ำ 
ปริมำณกำรผลิต 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

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

เก้าอีรั้บประทานอาหาร (Dining Chair) 170,329 154,414 137,109 
ม้านัง่ยาว (Bench) 2,712 7,362 4,969 
เตียง (Bed) - 18 24 

โต๊ะ (Center) 4,538 4,929 - 
ตู้เอนกประสงค์ (Buffet + Hutch) 410 - 330 
รถเข็น (Wagon) - - 380 

ชัน้วางของ (Shelf) 5,137 1,860 6,580 
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ  2,267 1,473 19,618 

รวมปริมำณกำรผลิต 192,041 179,968 179,444 

 
3. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ประกอบด้วย 

 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต 

1. โต๊ะตดัไม้ตามขนาดที่ก าหนดเพือ่เตรียมวตัถดุิบ  
2. เคร่ืองจกัรส าหรับใช้ในการปิดกระดาษปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 
3. เคร่ืองจกัร CNC เพื่อตดั เจาะไม้ ตามรูปแบบ และขนาดทีก่ าหนดเพื่อเตรียมขึน้รูปร่าง โดยใช้

เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนั 
 
ปริมาณการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ในช่วงทีผ่่านมา 

หน่วย : ตัว 

ประเภทสินค้ำ 
ปริมำณกำรผลิต 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

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

ตู้ เอนกประสงค์ / ตู้ โชว์  465,777 412,939 91,163 

ตู้ส าหรับใสร่องเท้า  73,977 49,723 46,986 

ตู้ เสือ้ผ้า  94,444 66,814 46,576 

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

โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะท างาน  22,586 12,080 39,219 

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

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

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 73 

 

 

ในงวดบญัชีปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดตอ่ยอดสัง่ซือ้วตัถดุิบรวม คิดเป็นร้อย
ละ 36.45  และร้อยละ 36.55 ตามล าดบั 

 
4. การผลิตกระดาษปิดผิว ประกอบด้วย 

 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต  ก ำลังกำรผลิต 

1. เคร่ืองจกัรส าหรับพิมพ์ลายกระดาษฟอยล์ 
โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ น และ
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลติ  

เคร่ืองจักรสามารถเดินเค ร่ืองเพื่อพิมพ์ลายได้ 
24,000,000 เมตรตอ่ปี 

2. เคร่ืองตรวจสอบคณุภาพของกระดาษปิดผิว 
 

ปริมาณการผลิตกระดาษปิดผิว ในช่วงทีผ่่านมา 
หน่วย : เมตร 

ขนำดกระดำษ 
ปริมำณกำรผลิต 

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 - - 

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

 
บริษัทมีการน าเข้าวตัถดุิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิวจากต่างประเทศ โดยในงวดบญัชีปี 2562 และ ปี 2561 

บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดุิบดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 3.89 และร้อยละ 3.36 ของมูลค่าการสัง่ซือ้วตัถดุิบรวม 
 
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต  
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติสินค้าของบริษัทมีทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้
 

วัตถุดบิที่ใช้ในกำรผลิต 
สัดส่วนกำรส่ังซือ้เม่ือเทียบกับ
มูลค่ำกำรส่ังซือ้วัตถุดบิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
แหล่งที่มำของวัตถุดบิ 

1.  ไม้ปาร์ตเิคลิบอร์ด 36.45 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

2.  สี 10.41 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

3.  วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ (ฟิตติง้) (อาท ิ
มือจบั บานพบั รางลิน้ชกั กญุแจ
ล็อค กระจก)  

15.41 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

4.  กล่อง 9.77 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 74 

 

 

วัตถุดบิที่ใช้ในกำรผลิต 
สัดส่วนกำรส่ังซือ้เม่ือเทียบกับ
มูลค่ำกำรส่ังซือ้วัตถุดบิทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
แหล่งที่มำของวัตถุดบิ 

5.  ไม้ยางพาราทอ่น 6.81 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

6.  อปุกรณ์อ่ืน ๆ (ได้แก่ โฟม โฟมชีท 
กระดาษทราย และวสัดสุิน้เปลือง) 

6.19 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

7.  กระดาษ 4.10 สัง่ซือ้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

8.  วสัด ุPVC ปิดขอบ 3.74 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

9.  กาว 3.44 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

10.  ไม้แผ่น/ไม้หน้าโต๊ะ/ไม้วีเนียร์/ไม้อดั
ประสาน 

1.10 
สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

11. ฟองน า้ 0.36 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

12. หนงัเทียม (พีวีซี) 0.39 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 

13. เบาะ 1.84 สัง่ซือ้จากภายในประเทศ 
รวม 100.00   

ที่มำ : ข้อมลูจากบริษัท โดยสดัสว่นค านวณจากที่เกิดขึน้จริงในชว่งปี 2562 

 
ช่วงปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนการสัง่ซือ้วตัถุดิบทัง้หมดแบ่งออกเป็นการสัง่ซือ้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

เท่ากับร้อยละ 96.11 : ร้อยละ 3.89 ตามล าดบั ในการสัง่ซือ้วตัถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายในแต่ละราย บริษัท
ไม่ได้มีการจดัท าสญัญาซือ้ขายแต่อย่างใด ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายในแต่ละราย ฝ่ายจัดซือ้จะ
จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบเง่ือนไขของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายปีละ 2 ครัง้ จะจัดท าและทบทวนข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการสัง่ซือ้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในช่ว งเดือน
มิถุนายน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการสัง่ซือ้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายการ
กระจายการสัง่ซือ้ และจะลดสดัส่วนการสัง่ซือ้หากพบว่า เร่ิมมีการสัง่ซือ้วตัถุดิบกับผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งมาก
เกินไป ในปัจจุบนับริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใด และบริษัทไม่มีการสัง่ซือ้วตัถุดิบกับบุคคลที่อาจ
มีความขดัแย้งแต่อย่างใด 

 
3. ภำพรวมอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำน ปี 2562 

 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ได้จดัท าสถานการณ์พลงังานปี 2562 โดยภาพรวมการใช้พลงังานขัน้
สดุท้ายในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 58,930 พนัตนัเทียบเท่ากบัน า้มนัดิบ เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ร้อยละ 4.10 คิดเป็นมลูค่ากว่า 859,364 ล้านบาท การใช้พลงังานยงัคงเพิ่มขึน้ตามอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่
น า้มนัส าเร็จรูปยงัคงเป็นพลงังานที่ใช้มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 47.80 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย รองลงมาประกอบด้วย 
ไฟฟ้า พลงังานหมนุเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลงังานหมนุเวียนดัง้เดิม และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น ร้อยละ 19.90 10.50 8.40 
7.00 และ6.40 ตามล าดบั การใช้พลงังานขัน้สดุท้ายเพิ่มขึน้ทกุสาขาเศรษฐกิจ โดยพบวา่ สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
9.30 สาขาอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.90 สาขาบ้านที่อยู่อาศยัเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.80 สาขาธุรกิจการค้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
7.10 สาขาขนสง่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.70 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาขาขนสง่เป็นสาขาที่มีการใช้พลงังานในสดัสว่นที่
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 หน้าที่ 1.0 - 75 

 

 

สงูกวา่สาขาอื่น โดยมีสดัสว่นการใช้ร้อยละ 38.0 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย รองลงมาเป็นสาขาอตุสาหกรรม บ้านที่อยู่
อาศยั ธุรกิจการค้า เกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 36.50 14.10 7.90 และ 3.50 ตามล าดบั 
 

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมให้มีการใช้พลงังานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้เพิ่มประสทิธิภาพการใช้
พลงังาน โดยลดสดัสว่นการใช้พลงังานต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 
ประเทศไทยมีการใช้พลงังานทดแทน 9,942 พนัตนัเทียบเทา่กบัน า้มนัดิบ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.60 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
สว่นสดัสว่นการใช้พลงังานต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานท่ี
เร่ิมด าเนินการตามแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) และแผนอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2558 - 2579  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนิดตา่ง ๆ 

กราฟแสดงความต้องการการใช้พลงังานไฟฟา้ 
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กราฟแสดงการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนิดตา่ง ๆ 
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 หน้าที่ 1.0 - 76 

 

 

 
ที่มา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 
แนวโน้มกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ปี 2563 

 
แนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้าปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 จากปีก่อน เนื่องจากคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศจะมีการปรับตัวดีขึน้อย่างช้า ๆ การส่งออกที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึน้ตามการด าเนินมาตรการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการสง่เสริมการลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) การลงทนุภายใต้
โครงการร่วมลงทนุระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) รวมถึงการปรับตวัดีขึน้ของภาคการทอ่งเที่ยว 
 
โดยความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุของประเทศ (Peak) ในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 37,437 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 
จากปีก่อน และสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึน้ คาดว่า อณุหภมูิจะอยู่ที่ 38 องศา จาก Peak ในปี 
2562 เกิดขึน้เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. อยู่ที่ระดบั 37,312 เมกะวตัต์ ขณะที่ความต้องการพลงังานไฟฟ้า
สงูสดุของประเทศ (Peak) ของ 3 การไฟฟา้ (การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย) ในปี 2563 คาดวา่จะอยูท่ี่ 32,732 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 
ที่มา : ข้อมลูอ้างอิงสมมติฐานด้านเศรษฐกิจของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) 

 
 

 
 

 

 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 77 

 

 

3. ปัจจัยควำมเส่ียง 
 

3.1 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

 
1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม  
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการกว่า 1,800 ราย 

ส าหรับปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่รวม 4 ราย (ไม่รวมบริษัท) ซึ่ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทัง้ 4 รายดงักล่าว หากพิจารณาเปรียบเทียบกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย จะพบว่าไม่ใช่กลุ่มลกูค้า
เดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ ผู้ประกอบการ 2 ใน 4 ราย ด าเนินธุรกิจในรูปแบบร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่
จ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และจ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้ ใช้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง (End-user) ในขณะที่อีก
รายหนึ่งเน้นการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรที่ครอบคลมุเกือบทุกประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจ าหน่าย
สินค้าผ่านโชว์รูม และลกูค้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ส าหรับผู้ประกอบการอีกรายปัจจุบนัผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
รองรับค าสัง่ซือ้จากผู้ ค้าปลีกรายใหญ่รายเดียวเป็นหลกัจึงกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการทัง้ 4 ราย ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรง
ของบริษัท เนื่องจากมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน และหากพิจารณาถึงผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่มีกลุ่ ม
ลกูค้าเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) เหมือนกับบริษัท ปัจจุบนัมีเพียง 4 รายที่มีสินค้าวางจ าหน่ายใน 
Modern Trade แต่เนื่องจากผู้ผลิตทัง้ 4 ราย เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการ
รับค าสัง่ซือ้จ ากัด และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มียอดขายใกล้เคียงกับบริษัท ส าหรับคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ จะมี
เพียงรายเดียวที่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในต่างประเทศเป็นกลุ่ม
เดียวกนั คือ HEVEA PAC Malaysia SDN BHD ประเทศมาเลเซีย แต่ด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ซือ้ รวมถึง
การให้ความส าคญักับคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าตาม
ปริมาณที่ต้องการได้ จึงท าให้ลกูค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ยงัคงสัง่ซือ้สินค้ากับบริษัทมายาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปี 
อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนกัดีถึงจุดแข็งของคู่แข่งขนัในต่างประเทศ ซึ่งคู่แข่งขนัที่ส าคญัคือ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตใน
ประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียจะมีความได้เปรียบเร่ืองเน้นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ ผลิตและขายใน
ปริมาณมาก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ต้นทุนแรงงานและค่าขนส่งไม่สงู ขณะที่
เวียดนามจะเน้นการผลิตตามค าสัง่ซือ้เช่นเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต ่า แต่จุดอ่อนคือ ต้องพึ่งพาวตัถุดิบน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งการจะสร้างข้อได้เปรียบของบริษัท บริษัทตระหนกัดีถึงการสร้างจุดยืนให้กับสินค้าของบริษัท โดยการ
เกาะติดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับตวัไปสู่รูปแบบการผลิตสินค้าที่รองรับกับความ
ต้องการดงักล่าว การหาแนวทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาช่องทางสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า (Value Added) เพื่อให้สามารถแข่งขนักับความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ 
 

1.2 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรายใหมแ่ละการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสดัสว่นการจ าหน่ายในประเทศ

และสง่ออกตา่งประเทศในงวดบญัชีปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 50.47 และร้อยละ 49.53  ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั
และส าหรับงวดบญัชีปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 43.66 และร้อยละ 56.34 ของรายได้จากการขาย  
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จากข้อมลูดงักล่าวจะเห็นได้ว่า บริษัทเร่ิมมีสดัส่วนของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าสง่ออกต่างประเทศเพิ่มขึน้
อีกครัง้ในรอบปี 2562 สาเหตสุ าคญัเกิดจากบริษัทมีค าสัง่ซือ้จากลกูค้าให้กลุม่ใหม่เพิ่มขึน้ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าจากประเทศอินเดีย 
ตะวนัออกกลาง และจีน ซึ่งกลุม่ลกูค้าใหม่ที่มีค าสัง่ซือ้เพิ่มขึน้เหล่านี ้ไม่ได้อยู่ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะที่มี
รายได้จากการจ าหน่ายภายในประเทศลดลง ซึ่งเกิดจากการปรับกลยุทธ์ลดช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในบางช่องทางลง เมื่อ
เทียบกบัความไมคุ่้มคา่ของการสร้างรายได้จากการขาย เพื่อลดต้นทนุและประหยดัคา่ใช้จ่ายให้น้อยลงกวา่เดิม  

ส าหรับผลกระทบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เกิดขึน้แล้วตัง้แต่ต้นปี 2559 ซึ่งใน
กลุ่มอาเซียนผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย  และเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่ส าคญัของไทย แต่หาก
พิจารณาแล้วในส่วนการแข่งขนัในตลาดอาเซียนนัน้ปัจจุบนัยงัไม่รุนแรงมากนกั เพราะแต่ละประเทศจะเน้นสินค้าที่เป็น
จดุเดน่ของตวัเอง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียจะเดน่เร่ืองเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานภายนอก (Outdoor furniture) มาเลเซียมีความ
เช่ียวชาญเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในปริมาณมาก มีราคาถูก ฟิลิปปินส์จะเด่นในเร่ืองออกแบบดีไซน์แต่มีการผลิตน้อย 
เวียดนามมีการผลิตใกล้เคียงกับไทยมากที่สดุ แต่ก็มีจุดอ่อนในเร่ืองวตัถดุิบที่ต้องน าเข้าเกือบทัง้หมด ดงันัน้จากที่
กล่าวมา บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้หากเกิดปัญหาการแข่งขนัด้านราคา โดยมี
นโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลติ การใช้นโยบายการบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการ
ผลติให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการขยายฐานลกูค้าไปยงัลกูค้ารายใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้
เพิ่มขึน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยเน้นการแข่งขนัด้านคุณภาพ
สินค้าและการก าหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้เป็นส าคัญ นอกจากนี ้ด้วยความได้เปรียบจากการบริหารต้นทุนที่มี
ประสทิธิภาพ ท าให้บริษัทสามารถก าหนดราคาที่แขง่ขนัได้ และด้วยคณุภาพสนิค้าที่เป็นที่ยอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศมายาวนานกวา่ จึงท าให้บริษัทมัน่ใจวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่วค่อนข้างน้อย ทัง้นีห้าก
พิจารณาสดัสว่นด้านต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 จะพบว่า มีสดัสว่นอยู่ที่
ร้อยละ 69.78 และร้อยละ 70.54 ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นวา่ บริษัทยงัสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายให้อยู่ในระดบัที่
ใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงนโยบายที่จะลดสดัสว่นต้นทนุขายให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป  
 

1.3 ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น   
 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าไปยงัลกูค้าต่างประเทศ โดยก าหนดเง่ือนไขการช าระค่าสินค้าเป็นสกุลดอลลา่ร์
สหรัฐ ซึ่งในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 
49.53 และร้อยละ 56.34 ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทมีการน าเข้าวตัถดุิบเพื่อผลิตกระดาษปิดผิว
จากต่างประเทศและการสัง่ซือ้เฟอร์นิเจอร์เพื่อจ าหน่ายภายในโชว์รูม โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 
บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดุิบดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 3.89 และร้อยละ 3.08 ของมูลค่าการสัง่ซือ้วตัถุดิบรวม ดงันัน้ 
บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษัทได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าว โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งใน
ประเทศ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทจ านวนรวมประมาณ 1.38 ล้านบาท  
เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ในระดบัหนึง่ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายใน
การใช้วงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าให้เพียงพอกบัระดบัมลูคา่ที่คิดวา่เพียงพอในการปอ้งกนัความเสีย่งโดยจะ
ไมม่ีการเปิดวงเงินซือ้ขายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นแตอ่ยา่งใด  
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1.4 ความเสีย่งจากการไมม่ีสญัญารับซือ้สนิค้าในระยะยาว 
ปัจจบุนับริษัทผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ผา่นรูปแบบการจ าหนา่ยหลกั 4 รูปแบบคือ  

แบบที่ 1 การผลิตและจ าหน่ายตามค าสัง่ซือ้ (Made to Order) โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 
บริษัทจ าหน่ายสินค้าในลกัษณะผลิตตามค าสัง่ซือ้เท่ากับ 689.94 ล้านบาท และ 705.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
50.78 และร้อยละ 56.40 ของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั 

แบบที่ 2 การผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้าของบริษัท โดยสว่นใหญ่จะจ าหนา่ยให้กบักลุม่ร้านค้าปลกีขนาด
ใหญ่ ได้แก่ โฮมโปร (Home Pro) เทสโก้ โลตสั (Tesco Lotus) เมกา โฮม (Mega Home) ดโูฮม (Do Home) โกลบอลเอ้าส์ 
(Global House) วินเนอร์ (Winner) และมิสเตอร์ ดี ไอ วาย (Mr.DIY) โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 
บริษัทผลติและจ าหนา่ยโดยใช้ตราสนิค้าของบริษัทตามที่กลา่วมาข้างต้นเท่ากบั 428.58 ล้านบาท และ 426.01 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.54 และร้อยละ 34.04 ของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั 

แบบที่ 3 การจ าหนา่ยผา่นโชว์รูม โดยช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้มีปรับเปลี่ยนกลยทุธ์เพื่อไม่ให้เกิดต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายคงที่จากโชว์รูม ELEGA ในสาขาที่มีผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ เพื่อเป็นการบริหารต้นทนุ 
และเพิ่มประสทิธิให้กบัช่องการจ าหนา่ย โดยได้หาแนวทางการพฒันาและปรับปรุงโชว์รูมในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึน้โดยการ
พฒันาโชว์รูมรวมที่มีพืน้ที่ขนาดใหญ่ขึน้ภายใต้ช่ือ “ECF OUTLET” เพื่อเป็นโชว์รูมจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทกุแบรนด์ ทุก
รูปแบบ ภายใต้การผลติและจ าหนา่ย รวมทัง้สนิค้าน าเข้าของบริษัท โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 บริษัท
ยอดขายที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูมเทา่กบั 61.78 ล้านบาท และ 29.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.55 และร้อยละ 2.35 ของ
รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั 

แบบที่ 4 การจ าหนา่ยผา่นร้านค้าสง่ และร้านค้าปลกียอ่ย (Dealer) ซึง่บริษัทจดัจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้ากลุม่
นีภ้ายใต้ตราสนิค้า Costa ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับปรุงระบบการขายและการตลาด ระบบการ
รับช าระเงินเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจ าหนา่ยผา่นช่องทางนีใ้ห้ดียิ่งขึน้  โดยในงวดบญัชีปี 2561 และงวดบญัชีปี 2562 
บริษัทผลิตและจ าหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทตามที่กลา่วมาข้างต้นเท่ากบั 178.35 ล้านบาท และ 90.33 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 13.13 และร้อยละ 7.22 ของรายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดบั 

ซึง่การจ าหนา่ยสนิค้าในรูปแบบการผลติตามรายละเอียดข้างต้น ถือเป็นรูปแบบการจ าหน่ายหลกัของบริษัท 
โดยบริษัทจะได้รับแผนการสัง่ซือ้ล่วงหน้าจากลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศทุกปี โดยลูกค้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศจะไม่มีการท าสญัญาซือ้สินค้าในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของ
ปริมาณค าสัง่ซือ้ของลกูค้าเนื่องจากไม่มีการท าสญัญาซือ้สินค้าในระยะยาว กล่าวคือลูกค้าอาจลดปริมาณค าสัง่ซือ้ 
หรือไม่สัง่ซือ้สินค้าในอนาคตได้ ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผลก าไรของ
กิจการ แตอ่ยา่งไรก็ตามเนื่องจากสนิค้าของบริษัทมีคณุภาพในการผลิต รวมถึงการก าหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกบั
คู่แข่ง ซึ่งทางบริษัทจะได้เปรียบจากการรับค าสัง่ซือ้ในปริมาณที่มากเพื่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด (Economies of 
scale) และการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามก าหนดเวลา จึงท าให้ลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ และกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม ่
(Modern Trade) ของบริษัททัง้หมด ยงัคงมียอดสัง่ซือ้สนิค้ากบับริษัทอยา่งตอ่เนื่อง  
 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิต 

 
2.1 ความเสีย่งเก่ียวกบัวตัถดุิบ 

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบ  
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ในงวดบัญชีปี 2561 และงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด คิดเป็น
ร้อยละ 36.55 และร้อยละ 36.45 ของยอดสัง่ซือ้วตัถุดิบรวม ซึ่งในปี 2562 มีสดัส่วนใกล้เคียงกับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา 
เนื่องจากไมม่ีการเปลีย่นแปลงของราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดอยา่งมีนยัส าคญั   

บริษัทไมม่ีการท าสญัญาซือ้ขายกบัผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ ดงันัน้ บริษัทจึงอาจ
ได้รับความเสีย่งจากการจดัหาวตัถดุิบหากผู้จดัจ าหน่ายไม่สามารถจ าหน่ายวตัถดุิบให้กบับริษัทได้อย่างเพียงพอ หรืองด
การจ าหนา่ยวตัถดุิบให้กบับริษัท แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสีย่งดงักลา่ว และได้มีการปอ้งกนัความ
เสีย่งจากการจดัหาวตัถดุิบ โดยได้สัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จ าหน่ายรายใหญ่ที่มีศกัยภาพด้านการผลิตรวม 7 ราย ควบคู่ไปกบั
การรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหน่ายวตัถุดิบมายาวนานต่อเนื่อง ซึ่งจ านวนผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบกว่า ร้อยละ 80  
ของจ านวนผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบหลกั มีการขายวตัถดุิบให้กบับริษัทมาเป็นเวลานานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 

  

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 
วตัถดุิบหลกัในการผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา โดยในช่วง

ปี 2562 ที่ผ่านมา ราคาวตัถดุิบหลกัทัง้สองประเภทดงักลา่วไม่มีการแกว่งตวัที่สง่ผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทนุการผลิต
ของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามประกอบกบับริษัทใช้นโยบายการควบคมุต้นทนุการผลิต และบริหารจัดการของเสีย
ภายในโรงงานอยา่งตอ่เนื่อง จึงสง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุการผลติและต้นทนุขายลดลงจากปี 2559 และเร่ิมคงที่ตัง้แตปี่ 2560 
ถึงปี 2562 

ในสว่นของไม้ยางพารานัน้ ปัจจุบนัในประเทศไทยมีพืน้ที่ปลกูไม้ยางพาราทัง้ประเทศอยู่ที่ปริมาณ 
22 ล้านไร่ ในขณะที่มีปริมาณการตดัโค่นไม้ยางพาราจะอยู่ที่ปีละ 400,000 – 500,000 ไร่ ซึ่งการปลกูไม้ยางพาราของ
เกษตรกรผู้ปลกู มีวตัถปุระสงค์เพื่อกรีดน า้ยางไปท ายางแผ่นเพื่อจ าหน่าย ซึ่งต้นยางถือเป็นผลพลอยได้จากการปลกูยาง 
เนื่องจากเมื่อต้นยางมีอายมุากขึน้ น า้ยางจะลดลง จึงตดัโค่นไม้ยางมาจ าหน่าย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
จ าหน่าย ดังนัน้ หากมีปริมาณความต้องการไม้ยางพารามากขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนไม้ยางอันจะน ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการได้ อย่างไรก็ตามราคาจะเห็นได้ว่า ตัง้แต่ช่วงปี 2557 ราคาไม้
ยางพาราเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้ 

ทัง้นีโ้ดยภาพรวมแล้วในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบหลกัทัง้สองประเภทดังกล่าว 
บริษัทจะมีการติดตามความเคลือ่นไหว การเปลีย่นแปลงขึน้ลงของราคาอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้ทนัตอ่สถานการณ์และสามารถ
ปอ้งกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบหลกัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 
 

2.2 ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน  
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และกระดาษปิดผิว ซึ่งแรงงานด้านการผลิตถือเป็นสว่น

ส าคญั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 1,132 คน แบ่งเป็นพนกังานประจ าจ านวน 268 คน 
และลกูจ้างรายวนัจ านวน  864 คน ซึง่ประมาณร้อยละ 76.33 ของจ านวนลกูจ้างรายวนัทัง้หมดอยูใ่นฝ่ายโรงงาน/ผลิต ซึ่ ง
การมีแรงงานเป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของ
กิจการ โดยในระหวา่งปี คนงานมีการเปลีย่นงานรวมทัง้บริษัทมีการขยายกระบวนการผลติอยูต่ลอดเวลา จึงอาจเกิดการ
หมนุเวียนของแรงงานเพิ่มขึน้/ลดลง จนอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตได้ในบางช่วง ซึ่งบริษัทตระหนกัถึง
ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และก าหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ ่งที่ผ่านมา



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 81 

 

 

บริษัทยงัไมเ่คยประสบกบัปัญหาดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนท่ีจะปรับปรุงสายการผลติ ด้วยการน าเข้าเคร่ืองจกัรที่
มีเทคโนโลยีทนัสมยั เพื่อให้กระบวนการผลติเป็นระบบอตัโนมตัิ (Automatic System) มากขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึง่ 
 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

3.1 ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกั 
บริษัทเร่ิมด าเนินธุรกิจจากการก่อตัง้โดยนายวลัลภ สขุสวสัดิ์ และขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองผ่านการบริหาร

อยา่งมืออาชีพของกลุม่ผู้บริหารในครอบครัวสขุสวสัดิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ผู้บริหาร
หลกัของบริษัทได้สร้างความน่าเช่ือถือให้กบักิจการ และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลกัของบริษัทในด้านการบริหารงาน ซึ่งหากมีการ
เปลีย่นแปลงผู้บริหารหลกัอาจจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทได้ ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว 
จึงได้มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) และได้สนบัสนนุให้พนกังานของบริษัทมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นและปฏิบตัิงานภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดอย่างเต็มที่ รวมถึงผลกัดนัให้เกิดการท างานเป็นทีมเพื่อสร้าง
ศกัยภาพและประสทิธิภาพในการท างานให้เพิ่มขึน้ ภายใต้การพิจารณาผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่ไป
กบัการให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานโดยเท่าเทียมและสม ่าเสมอ 
รวมทัง้ได้สง่เสริมและมอบหมายให้พนกังานมีต าแหน่งหน้าที่การงานที่สงูขึน้เพื่อรองรับด้านการบริหารจดัการของบริษัท 
ดงันัน้ บริษัทจึงมัน่ใจวา่จะสามารถลดการพึง่พิงการบริหารงานโดยผู้บริหารหลกัได้ในอนาคต 
 
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทน  

นบัตัง้แต่ช่วงปี 2559 บริษัทได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทน จนกระทัง่ปัจจุบนับริษัทมี
การลงทุนทัง้สว่นที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุในโครงการต่าง ๆ ดงันัน้ การเข้าลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟา้อาจเกิดความเสีย่งในด้านตา่ง ๆ ได้แก่  

- ความเสีย่งจากความส าเร็จของโครงการ / ความเสีย่งจากการเปิดด าเนินโครงการท่ีลา่ช้ากวา่แผนท่ีวางไว้ ซึง่
ในสว่นของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ ผ่านการเข้าถือหุ้นร้อยละ 
20 ในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ปัจจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโครงการส าหรับ
เฟสที่ 2 3 และ 4 จ านวนรวม 170 เมกะวตัต์แรกจากทัง้หมด 220 เมกะวตัต์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิด
อปุสรรคในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ท าให้วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ต้องลา่ช้าออกไป หรือท าให้มี
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้  

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมและด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใน บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่ง
ตวัแทนกรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมประชมุและรับฟังความคืบหน้า รวมทัง้ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้การด าเนินการของโครงการลลุว่งตามแผนงานท่ีวางไว้อยา่งใกล้ชิด ทัง้นีต้วัแทนกรรมการจะน าเสนอ
รายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้าง
โครงการอยา่งตอ่เนื่องในทกุคราวที่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 82 

 

 

ปัจจบุนัโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้ ขนาดก าลงั
การผลติ 50 MW เฟสที่ 1 ได้ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  เนื่องจากแหล่งเงินสนับสนุนในการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้า เป็นวงเงินที่โครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งถูกก าหนดเป็นอัตราดอกเบีย้
ลอยตวั ดงันัน้ หากเกิดการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุทางการเงินของ
โครงการ ซึง่จะกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรท่ีบริษัทจะได้รับในท้ายที่สดุ อย่างไรก็ตามส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
มินบ ูได้ก าหนดให้มีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ตามสดัส่วนที่ก าหนด เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน (Credit 
Facility Agreement) 

- ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล เนื่องจากบริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีว
มวล ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั จงัหวดันราธิวาส ซึง่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวลเป็นวตัถดุิบใน
การผลิตไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่คือ ไม้สบัจากไม้ยางพาราและไม้เบญจพรรณ ซึ่งหากราคาไม้สบัส่งถึงหน้า
โรงไฟฟ้ามีความผนัผวนอย่างมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิตไฟฟ้าปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ และ
ในท้ายที่สดุจะสง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมและด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใน บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั  ซึ่งตวัแทน
กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการด าเนินงานของโครงการเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อ
รับทราบถึงสัดส่วนต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับโครงการ ซึ่งหากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในทีมคณะกรรมการบริหารจะเร่งหาแนวทางแก้ไข พร้อมติดตามผลการปฏิบตัิงาน
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ภาพรวมการด าเนินงานของโครงการ  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินถำวรหลกัที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

ประเภท
ทรัพย์สิน 

ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผูกพัน 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 

กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

2562 
(ล้ำนบำท) 

1. ท่ีดนิ -  ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ 
55306 ตัง้อยู่ท่ีต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ี
รวม 43-0-37 ไร่ 

เป็นเจ้าของ เป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือกบั
เจ้าหนีส้ถาบนั
การเงิน 

162.81 -  ท่ีตัง้อาคารส านกังานใหญ่ อาคาร
โรงงานและคลงัสินค้า 

- ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 78, 542 และ 743 ตัง้อยู่ท่ีต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงั
จนัทร์ จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ีรวม 54-2-11 ไร่ 

- ท่ีตัง้อาคารโรงงานและคลงัสินค้า 

- ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 138570 และ 138571 ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอบงึค าพร้อย 
อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี เนือ้ท่ีรวม 1-0-3 ไร่ 

- ท่ีตัง้โชว์รูมและคลงัสินค้าของบริษัท 

2. ส่วนปรับปรุงที่ดนิ เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 9.71 ท่ีตัง้อาคารส านกังานใหญ่ อาคารโรงงาน
และคลงัสินค้า 

3. อาคาร - อาคารส านกังานใหญ่ โรงงาน และคลงัสินค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 37/9 หมู่ 
3 ถนนบ้านบงึ-แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  

เป็นเจ้าของ 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือกบั
เจ้าหนีส้ถาบนั
การเงิน  

184.10 ใช้เป็นอาคารส านกังาน โรงงาน โชว์รูม 
และคลงัสินค้า 

- อาคารส านกังาน โรงงาน และคลงัสินค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 29/1 หมู่ 3 
ซอยชงโค-ชมุนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 

- อาคารส านกังาน โชว์รูม และคลงัสินค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 
ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
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ประเภททรัพย์สิน ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

มลูคา่สทุธิ 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ณ 31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
4. ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 48.05 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 
5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ  เคร่ืองจกัร

บางส่วนเป็น
หลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือกบัเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงิน
แหง่หนึง่รวม
วงเงินจ านองรวม 
166.63 ล้าน 

365.74 เพ่ือใช้ในโรงงาน 

6. ระบบไฟฟ้า เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 41.03 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 
7. เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้ เคร่ืองใช้ส านกังาน และอปุกรณ์โชว์รูม เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 18.29 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 
8. ยานพาหนะ ทรัพย์สินภายใต้

สญัญาเช่าซือ้ 
- ไม่มี - 56.40 เพ่ือใช้ในการตดิตอ่และการขนส่ง 

9. ระบบสาธารณปูโภค เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 3.90 เพ่ือใช้ในโรงงาน / ส านกังาน 

10. งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งตดิตัง้ เป็นเจ้าของ - ไม่มี - 51.44 อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้างและรอตดิตัง้
เคร่ืองจกัร 

รวม 941.62   
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทมีรายการสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิเทา่กบั  0.78 ล้านบาท โดยรายการดงั

กลา่วคอื โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ยอดสนิทรัพย์คงเหลอืตามบญัชีของกลุม่บริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัที่รายงานว่ามีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า
หรือไม ่ในกรณีที่มีข้อบง่ชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (มลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุที่จ าเป็นในการ
ขายสนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์นัน้แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสนิทรัพย์
แตล่ะรายการหรือพิจารณาจากหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน กลุม่บริษัทจะรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่
โดยการลดมลูคา่ตามบญัชีให้เทา่กบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนและรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จหรือลดสว่นเกินทนุจาก
การตีราคาของสนิทรัพย์ในกรณีที่สนิทรัพย์นัน้เคยถกูตีราคาเพิ่ม และจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าโดย
ถือเป็นรายได้อื่นหรือน าไปเพิ่มสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์แล้วแตก่รณีเมื่อมีข้อบง่ชีว้า่การด้อยค่าดงักลา่วไม่มีอยู่
อีกต่อไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทัง้นี ้การกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าจะไม่สงูกว่ามลูค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย์นัน้สทุธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของ
สนิทรัพย์นัน้ในปีก่อนๆ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทรับรู้การกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ใน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์นัน้เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มบริษัทได้รับรู้ผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่ตีราคาใหม่นัน้ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในปีก่อน กลุม่บริษัทต้องรับรู้การกลบัรายการ
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่นัน้ไปยงัก าไรหรือขาดทนุเป็นจ านวนไมเ่กินผลขาดทนุจากการด้อยคา่ที่เคยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายใน
ปีก่อน 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มลูคา่ยตุิธรรมเป็นราคาที่กลุม่บริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินในรายการที่เกิดขึน้
ในสภาพปกติระหวา่งผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ ตลาดที่มีสภาพคลอ่งเป็นตลาดที่รายการส าหรับสนิทรัพย์และหนีส้นินัน้ 
ๆ เกิดขึน้ซึง่มีความถ่ีและปริมาณอยา่งเพียงพอเพื่อให้ข้อมลูราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซือ้และผู้ขายในตลาด
หลกัหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ ๆ โดยผู้ ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกนั มีความ
รอบรู้และความเข้าใจอยา่งสมเหตสุมผล สามารถที่จะเข้าท ารายการส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ ๆ และเต็มใจที่จะเข้า
ท ารายการส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นินัน้ ๆ 

เพื่อให้การวดัมลูคา่ยตุิธรรมและเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบการเงินมีความสม ่าเสมอและสามารถเปรียบเทียบ
ได้ จึงมีการก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมิน
มลูค่าเพื่อวดัมูลค่ายตุิธรรม ทัง้นี ้ล าดบัชัน้ของมูลค่ายตุิธรรมให้ล าดบัความส าคญัสงูสดุกบัราคาเสนอซือ้ขายที่ไม่ต้อง
ปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดบั 1”) รองลงมาคือข้อมลูอื่นที่
สามารถสงัเกตได้ (“ข้อมลูระดบั 2”) และต ่าสดุคือข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ (“ข้อมลูระดบั 3”) 

ข้อมลูระดบั 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือ้ขายที่ไมต้่องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้ินอย่าง
เดียวกนัและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
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ข้อมลูระดบั 2 ได้แก่ ข้อมลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง
หรือโดยอ้อมส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นินัน้ ๆ 
 ข้อมลูระดบั 3 ได้แก่ ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ซึง่น ามาใช้กบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นินัน้ ๆ 
 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย  บริษัทร่วมเป็นกิจการที่
บริษัทหรือกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัโดยมีอ านาจเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคมุนโยบายดงักลา่ว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานในกิจการที่บริษัท
หรือกลุ่มบริษัทมีการควบคมุร่วมกนักับผู้ ร่วมค้าอื่นในกิจการนัน้ งบการเงินรวมของกลุม่บริษัทได้รวมสว่นแบ่งก าไรหรือ
ขาดทนุของบริษัทร่วมแลการร่วมค้าตามวิธีสว่นได้เสยีนบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัหรือมีการควบคมุร่วมกนั
จนถึงวนัที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัหรือมีการควบคุมร่วมกันสิน้สดุลง เมื่อส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทใน
บริษัทร่วและการร่วมค้ามีจ านวนเกินกว่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินลงทุนจะถกูบนัทึกลดยอดลงจนเป็น
ศนูย์และหยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทนุเว้นแต่กรณีที่บริษัทหรือกลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือโดยการอนมุาน
หรือยินยอมที่จะช าระภาระผกูพนัของบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทยอ่ย 4 บริษัท ได้แก่ 
1. บริษัท วีวี - เดคอร์ จ ากดั  
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั  
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั 
4. บริษัท แพลนทเนทบอร์ด จ ากดั  

นอกจากนี ้ยงัมีบริษัทร่วม 2 บริษัท ที่ทาง บริษัท อีซเีอฟ พาวเวอร์ จ ากดั เข้าเป็นผู้ ร่วมทนุ ส าหรับรายการเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า รวม 2 บริษัท ได้แก ่

1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
2. บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั  

ในการพิจารณาลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้โครงการลงทนุแตล่ะโครงการ บริษัทจะให้ความส าคญั
กับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส าคัญ โดยค านึงถึง
ผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสีย่ง และสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทนุดงักลา่วจะต้อง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นตามขอบเขตอ านาจอนุมัติที่ก าหนดไว้ และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกฏหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็น
กรรมการ เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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ปัจจบุนับริษัทไมม่ีข้อพิพาททางด้านกฎหมายหรือคดีท่ีอาจจะมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัท
หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5.00 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ : East Coast Furnitech Public Company Limited (ECF) 
วนัท่ีจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท : วนัท่ี 12 ตลุาคม 2542 ในฐานะบริษัทจ ากดั 
  ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2555 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปร

สภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000449 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : ECF 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา กระดาษปิดผิว เพื่อใช้ประกอบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การ
ผลติและจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง การจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์
ผา่นโชว์รูม เว็บไซต์ และการให้บริการตดัแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) การเป็น
ผู้ลงทนุในธุรกิจด้านพลงังาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์  

ทนุจดทะเบียน : 312,462,090.75 บาท  
  แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,249,848,363.00 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.25 บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 239,871,889.25 บาท 
         แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 959,487,557.00 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น 
         ละ 0.25 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ต าบลทางเกวียน        อ าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง 21110 
ที่ตัง้ส านกังานสาขา 
สาขาที่ 1 : เลขที่ 29/1 หมูท่ี่ 3 ซอยชงโค – ชุมนมุใน ต าบลวงัจนัทร์ อ าเภอวงัจนัทร์ 

จังหวัดระยอง โดยส านักงานแห่งนีใ้ช้เป็นโรงงานผลิตและประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ อีกแห่งหนึ่งของบริษัท รวมถึงสายการผลิตในส่วนของ
โรงเลือ่ยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวส าหรับ
ใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ 
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สาขาที่ 2 : เลขที่ 25/28 หมู่ที ่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดั
ปทมุธานี โดยส านกังานแห่งนีใ้ ช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานด้าน
การตลาด และโกดงัเก็บสินค้า 

โทรศพัท์ : +66 38-675-181-4, +66 2-152-7301-4  
โทรสาร : +66 38-678-220 
Home Page : www.eastcoast.co.th, www.elegathai.com   
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ววี-ีเดคคอร์ จ ำกดั 
สถานท่ีตัง้ : 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ี12150 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผู้จ าหนา่ยกระดาษปิดผิว

ให้กบัลกูค้า 
เลขทะเบียนบริษัท : 0215554002097 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บาท  
ทนุช าระแล้ว 
แบง่ออกเป็น 

: 
: 

1,000,000 บาท  
หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 99.95 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ำกัด 
สถานท่ีตัง้ : 37/4 หมู ่10 ถนนบ้านบงึ-แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดั

ระยอง 21110  
ประเภทธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0215558001541 
ทนุจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว 
แบง่ออกเป็น 

: 
: 

10,000,000 บาท  
หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 

ชื่อบริษัท : บริษัท อีซีเอฟ พำวเวอร์ จ ำกดั 
สถานท่ีตัง้ : 37/7 หมู ่10 ถนนบ้านบงึ-แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดั

ระยอง 21110  
ประเภทธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0215560000521 
ทนุจดทะเบียน  
แบง่ออกเป็น 

: 687,652,500 บาท 
หุ้นสามญั 68,765,250 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

ทนุช าระแล้ว : 687,652,500 บาท  
สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 

http://www.eastcoast.co.th/
http://www.elegathai.com/
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บุคคลอ้ำงอิง 
 
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ 
 
 

: บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง   
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 0-2009-9000 
โทรสาร 0-2009-9991 

ผู้สอบบญัชี : นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ 
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซชิเอท จ ากดั 
 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ห้อง 706 เลขที่ 89  
ซอยวดัสวนพล ูถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02-630-7500 หรือ 02-714-8842-3 หรือ 02-185-0342 
โทรสาร 02-630-7506 หรือ 02-185-0225 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
 

: นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ  
ส านกักฏหมายกฤตธรรม เลขท่ี 9 ซอยอินทามระ 7 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพั    โทรศพัท์ 02-279-3141 หรือ 02-616-6384 
สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่ 
ประจ า 

: ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา แกลง 
เลขที่ 176 ถนนสขุมุวิท ต าบลเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
โทรศพัท์ 038-884-089  038-671-576 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

: นางสาวสาริสา ทองกิตตกิลุ 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
12150 
โทรศพัท์ 02-152-7301-4 ตอ่ 212 
โทรสาร 02-152-7305 

              อีเมล์  sarisa@eastcoast.co.th 

ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ำกดั 
สถานท่ีตัง้ : 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ี12150 
ประเภทธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0135560026262 
ทนุจดทะเบียน  
 

: 50,000,000 บาท 
หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 

ทนุช าระแล้ว : 12,500,000 บาท  
หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.25 บาท 

สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 

mailto:sarisa@eastcoast.co.th
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6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น  

 
บริษัทมีการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
 
วตัถปุระสงค์ในการออก 
ตราสารหนี ้

: เพื่อใช้เพิ่มสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้ช าระคืนหนี ้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทนุในการ
ขยายธุรกิจ 

 
มลูคา่ตราสารหนีค้งค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทะเบยีนหุ้นกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมียอดคงค้างตราสารหนีท้ี่ยงัไมค่รบก าหนดไถ่
ถอน รวมมลูคา่ 1,178.79 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้
-  “หุ้นกู้มีหลกัประกนัของบริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2561 ครบก าหนดไถถ่อนปี 2563” มลูคา่คงค้าง 609.80 ล้านบาท ครบ
ก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 16 สงิหาคม 2563 

- “หุ้นกู้มีหลกัประกนัของบริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” มลูคา่คงค้าง 200 ล้านบาท ครบ
ก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 22 สงิหาคม 2564 

-   “หุ้นกู้ ไมม่ีหลกัประกนัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
3/2562 ครบก าหนดไถถ่อนปี 2564” มลูคา่คงค้าง 180.20 ล้านบาท ครบ
ก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

- ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ มลูคา่คงค้างรวม 197.99 ล้านบาท ซึง่จะทยอยครบ
ก าหนดช าระไมเ่กิน 7 เดือน นบัจากวนัท่ีออกตราสาร หรือตัง้แตเ่ดือน 
มกราคม 2563 - มิถนุายน 2563  

 
 “หุน้กู้มีประกนัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563”  
นายทะเบยีนหุ้นกู้  คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 02-544-2923 

“หุน้กู้มีหลกัประกนัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  คือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 02-544-2923 

“หุน้กู้ไม่มีหลกัประกนัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที ่3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  คือ ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 1.0 - 92  

 
 
 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 02-626-7000 

 
“หุน้กู้มีประกนัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่

1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563” 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  คือ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 9, 18, 39, 52 ออลซีซนัเพลส ถนน
วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02-648-1111 

“หุน้กู้มีหลกัประกนัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  คือ บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 132  อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และอาคารสนิ
ธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 18, 20 ถนนวทิย ุ  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 
10330 
โทรศพัท์ 02-205-7000 

“หุน้กู้ไม่มีหลกัประกนัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที ่3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  คือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02-296-5557 

 
 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 1 

ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 312,462,090.75 บาท (สามร้อยสบิสองล้านสีแ่สนหกหมื่นเก้าสบิบาทเจ็ด

สบิห้าสตางค์) แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  1,249,848,363.00 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
โดยคิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้วเทา่กบั 239,871,889.25 บาท (สองร้อยสามสบิเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึง่
พนัแปดร้อยแปดสบิเก้าบาทยี่สบิห้าสตางค์) แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 959,487,557 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 4,524 ราย โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

ชื่อ – สกุล 
ข้อมูลกำรถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน 
ช ำระแล้ว 

1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์               479,839,150  50.0099% 
1.1  นายอารกัษ์   สขุสวสัด์ิ           150,847,750  15.7217% 
1.2  นางสาวทิพวรรณ   สขุสวสัด์ิ           150,182,750  15.6524% 
1.3  นายชาลี   สขุสวสัด์ิ           149,982,750  15.6315% 
1.4  นายวลัลภ   สขุสวสัด์ิ             23,538,800  2.4533% 
1.5  นางวราภรณ์   สขุสวสัด์ิ               5,283,100  0.5506% 
1.6 ด.ช.นพรุจ   สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 
1.7  ด.ญ.วริศรา   สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 
1.8  ด.ช.พีรวฒิุ   สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 
1.9  ด.ญ.สพิุชญา   สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 
1.10  ด.ช.วรรธนะ   สขุสวสัด์ิ 600 0.0001% 
1.11  นายสิทธิโชค   ชินนรุตัน์ 600 0.0001% 
1.12  นางสภุคั   สขุสวสัด์ิ 400 0.0000% 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากัด                 32,046,951  3.3400% 
3. กลุ่มครอบครัวพำนิช                 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% 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 2  

ชื่อ – สกุล 

ข้อมูลกำรถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน 
ช ำระแล้ว 

4. กลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ                 11,350,000  1.1829% 
4.1  นางขนัทอง               อดุมมหนัติสขุ               7,000,000  0.7296% 
4.2  นายพิศิษฐ์   ปัทมสตัยาสนธิ               3,150,000  0.3283% 
4.3  นางสาวกฤษชนก   ปัทมสตัยาสนธิ               1,200,000  0.1251% 
5. กลุ่มครอบครัววิริยำทรพนัธ์ุ                 11,181,500  1.1654% 
5.1  นางวาสนา   วิริยาทรพนัธุ์               9,384,500  0.9781% 
5.2  นายวิทยา   วิริยาทรพนัธุ์               1,661,900  0.1732% 
5.3  นางสาววีรยา   วิริยาทรพนัธุ์                 135,100  0.0141% 
6. กลุ่มโดย บล.เคทบีี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                 10,879,300  1.1339% 
6.1  นางขนัทอง   อดุมมหนัติสขุ                6,410,300  0.6681% 
6.2  นางนงเยาว์   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   เจนวิริยะโสภาคย์                 529,300  0.0552% 
6.6   นายภูมิภทัร์   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  หม่อมหลวงธีรเชษฐ์   โสณกลุ                   72,300  0.0075% 
6.13  หม่อมหลวงรตันมงคล ชยาภิรตั                   63,400  0.0066% 
6.14  นางวลีพร   อิงค์ธเนศ                   36,500  0.0038% 
7. กลุ่มครอบครัวสมรพทิักษ์กุล                   9,494,100  0.9895% 
7.1  นายศกัด์ิสมิุตร            สมรพิทกัษ์กลุ               9,224,100  0.9614% 
7.2  นายอภิชาติ               สมรพิทกัษ์กลุ                 270,000  0.0281% 
8. นำงสำวทัศนีย์   วงษ์จิรำษฎร์                   7,204,000  0.7508% 
9. นำยปรัชญำ               คงทวีเลิศ                   6,089,400  0.6347% 
10. นำงมณีรัตน์   อนันต์ภมิูไตรภพ                   5,400,000 0.5628% 
11. ผู้ถอืหุ้นรำยย่อยอื่น ๆ ( 4,482 รำย) 359,178,156 37.4344% 
รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 959,487,557 100.0000% 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 3  

ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นต่างด้าว 5 ราย ถือหุ้น 1,921,700 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.2 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมด 
หมำยเหตุ : บริษัทมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มี
ข้อจ ากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้คนตา่งด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว” 
 
7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อื่น  

บริษัทมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท (ECF-W3) ในวนัท่ี 20 
ตลุาคม 2560 จ านวน 129,951,632 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในอตัราสว่นหุ้นสามญั 6 หุ้นตอ่ใบส าคญั
แสดงสทิธิ 1 หนว่ย โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

 
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น ในภายหลงัได้

เกิดการเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรับสทิธิเป็น 1.0008 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น ในภายหลงัได้เกิดการเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรับสทิธิเป็น 

4.9958 บาทตอ่หุ้น 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ เร่ิมใช้สทิธิ ครัง้แรกได้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 และ

สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้อีก 7 ครัง้ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 25 ของ
เดือน กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม พฤศจิกายน 2561 และวนัใช้สทิธิครัง้
สดุท้าย คือ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564 หากก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้ใดตรงกบัวนัหยดุ
ท าการของบริษัท จะก าหนดวนัใช้สทิธิให้เป็นวนัท่ีก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สทิธิใน
ครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W3 ที่ยงัไมไ่ด้ถกูใช้สทิธิจ านวน 
129,951,632 หนว่ย 
 

เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนดิระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ และมีหลกัประกนั จ านวน 699,900 
หนว่ย มลูคา่ทีต่ราไว้หนว่ยละ 1,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี ดอกเบีย้ครบก าหนดช าระทกุ 3 เดือน และ
ครบก าหนดไถถ่อนในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2563 หุ้นกู้ดงักลา่วมีเง่ือนไขที่ส าคญัที่ต้องปฏิบตัิตามได้แก่ การรักษาอตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นทนุในอตัราไมเ่กินกวา่ 4 ตอ่ 1 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หุ้นกู้ดงักลา่วมียอดคงค้างเทา่กบั 609.80 
ล้านบาท  

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ และมีหลกัประกนัให้แก่ผู้ลงทนุ
สถาบนัจ านวน 200,000 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท หุ้นกู้นีม้ีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ตอ่ปี ดอกเบีย้ครบ
ก าหนดช าระทกุ 3 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 หุ้นกู้ดงักลา่วมเีง่ือนไขที่ส าคญัที่ต้องปฏิบตัติาม
ได้แก่ การรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุในอตัราไมเ่กินกวา่ 4 ตอ่ 1 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หุ้นกู้ดงักลา่วมียอด
คงค้างเทา่กบั 200 ล้านบาท 

ในปีเดยีวกนัเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีหลกัประกนัให้แก่
ผู้ลงทนุสถาบนัจ านวน 180,200 หนว่ย มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1,000 บาท หุ้นกู้นีม้ีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.50 ตอ่ปี ดอกเบีย้
ครบก าหนดช าระทกุ 3 เดือน และครบก าหนดไถถ่อนในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 หุ้นกู้ดงักลา่วมีเง่ือนไขที่ส าคญัทีต้่อง



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 4  

ปฏิบตัิตามได้แก่ การรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุในอตัราไมเ่กินกวา่ 4 ตอ่ 1 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หุ้นกู้
ดงักลา่วมยีอดคงค้างเทา่กบั 180.20 ล้านบาท 
 
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของ
งบการเงินบริษัทและเงินส ารองตามกฎหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจ
มีการเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยัที่
เก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว อยู่ในอ านาจ
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูก
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นหากเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 5  

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน  8  ทา่น ประกอบด้วย 
1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ กรรมการอิสระ 
5. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ รองประธานกรรมการ 
6. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
7. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 

 
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนนั สิงห์ภู่ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัท  
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์  นายชาลี สุขสวัสดิ์  นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ 

นางสาวทิพวรรณ สขุสวัสดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ข้อจ ากดัอ านาจของกรรมการ   :  ไมม่ี 
หมำยเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวพิมพ์ร าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หมำยเหตุ  :  กรรมการตรวจสอบที่มีความ รู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่า เ ชื่ อถือของ
งบการเ งินคือ รศ .ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ส าหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเ งินนัน้   
รศ .ด ร .มนตรี ฯ  ปั จ จุบ ันด า ร งต า แหน่ง ป ระธ านก ร รมก า รต ร วจสอบในบริ ษัท จดทะ เบียนอยู่อ ีก          
2 แห่ง  รวมถึงที่ เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมาอีกหลายแห่ง เช่นกัน   

 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน  4  ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 2.0 - 6  

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
คณะกรรมกำรสรรหำ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการสรรหา 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการสรรหา 

 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยจะประเมนิผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการประเมินทัง้แบบ
คณะและรายบคุคล ตามแบบฟอร์มการประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล ที่ทางหนว่ยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัท าขึน้ 
โดยการประเมินจะครอบคลมุตัง้แตค่ณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ซึง่มีหลกัเกณฑ์การ
ประเมินผล ทัง้แบบของคณะกรรมการรายคณะ และบคุคล ตามหวัข้อหลกัที่น ามาใช้ในการประเมนิ ได้แก่  

1. การประเมินโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2. การประชมุของคณะกรรมการ  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ทัง้นีก้ระบวนการในการประเมินทัง้แบบคณะ และรายบคุคล มีรายละเอียด ดงันี ้     
1) ด าเนินการประเมินประสทิธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัททัง้แบบคณะ และรายบคุคลอยา่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 
2) เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสทิธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทตอ่

คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงาน 
3) คณะกรรมการสรรหา เสนอผลและแนวทางทางการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานตอ่

คณะกรรมการบริษัท   
 
โดยมีข้อมลูผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ ทัง้ในสว่นรายคณะ และ
รายบคุคล ส าหรับปี 2562 ที่ผา่นมา มีคา่เฉลีย่ผลการประเมิน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดงันี ้
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 
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หน่วย : ร้อยละ 

ประเภทคณะกรรมกำร ผลกำรประเมินรำยคณะ ผลกำรประเมินรำยบุคคล 
1. คณะกรรมการบริษัท 99.14 100 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 100 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 100.00 100 

4. คณะกรรมการสรรหา 98.50 100 

5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 100.00 100 

 
คณะกรรมกำรบริหำร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ านวน  4  ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร  
3. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 

 
โดยมีจ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ ในรอบปี 2560 – 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 
คณะกรรมกำรบริษัท 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ ำนวน
ครัง้กำร
ประชุม 

จ ำนวน
ครัง้ที่เข้ำ
ประชุม 

จ ำนวน
ครัง้กำร
ประชุม 

จ ำนวน
ครัง้ที่เข้ำ
ประชุม 

จ ำนวน
ครัง้กำร
ประชุม 

จ ำนวนครัง้
ที่เข้ำร่วม
ประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย์ 15 15 14 14 11 11 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 15 15 14 14 11 11 

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

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

5. นายสพุรรณ         เศษธะพานชิ - - - - 7 6 

6. นายชาล ี  สขุสวสัดิ์ 15 12 14 13 11 11 

7. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ์ 15 15 14 14 11 10 

8. นางวราภรณ์   สขุสวสัดิ์ 15 15 14 14 - - 

9. นายอารักษ์   สขุสวสัดิ์ 15 14 14 14 11 10 

10. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ 15 13 14 13 11 10 
หมายเหต ุ:  - ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2560 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560  
- นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือ
วนัที่ 25 เมษายน 2561 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2562 
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- นายสุพรรณ เศษธะพานิช ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 13 กันยายน 
2562   

  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 3 3 2 2 2 2 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 3 2 2 2 2 2 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 3 3 2 2 2 2 
4. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 3 3 2 2 2 2 

 
คณะกรรมกำรสรรหำ 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ 1 1 3 3 2 2 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 1 1 3 3 2 2 

3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 1 1 3 3 2 2 

 
  

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัดิ์  มารมย์ 5 5 4 4 4 4 
2. รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานรัุกษ์ 5 5 4 4 4 4 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 5 4 4 3 4 4 
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คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

จ ำนวนครัง้
กำรประชุม 

จ ำนวนครัง้ที่
เข้ำประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 1 1 3 3 2 2 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 1 1 3 3 2 2 

3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ ์ 1 1 3 3 2 2 

 
8.2 ผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 6 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายอารักษ์   สขุสวสัดิ์  กรรมการผู้จดัการ  
2. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์  รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายสทิธิโชค   ชินนรัุตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ส านกังานใหญ่) 
4. นางสภุคั   สขุสวสัดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (สาขา 1) 
5. นางสาวพชนนั   สงิห์ภู ่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
6. นายพงศ์พนัธุ์          สริุยอมัพร ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมำยเหตุ : ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดเปา้หมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และ
แผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสมให้กบักรรมการผู้จดัการ  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จดัการ โดยกรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีกบักรรมการ
ผู้ จัดการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในแต่ละปี 
กรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีกบักรรมการผู้จดัการ จะวดัผลการด าเนินงานของกรรมการผู้จดัการในรอบปีที่ผ่านมา ใน
รูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานท่ีสามารถบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้วางนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการตามผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการที่จะได้รับข้อมลูจากสรุปแบบประเมินผลของของกรรมการ
ผู้จดัการท่ีจดัท าโดยกรรมการอิสระทกุท่าน ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการไว้เป็นอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรม และจะพิจารณาเปรียบเทียบเป็นอตัราสว่นร้อยละ
ของก าไรสทุธิในสว่นของบริษัทที่เกิดขึน้ในแต่ละปีประกอบกนั ส าหรับนโยบายขัน้ต ่าการปรับขึน้ของแต่ละปีจะพิจารณา
อตัราที่ร้อยละ 3 – 5 ตอ่ปี ส าหรับนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการในระยะยาวนัน้ ขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
จดัหาแนวทางที่เหมาะสมตอ่ไป เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบถึงค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดัการท่ีจะเกิดขึน้ในแตล่ะปีแล้ว จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
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ทัง้นีส้ าหรับการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารนัน้ ปัจจุบนัยงัอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงสร้างและนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประเภทของธุรกิจ ซึง่เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
และก าหนดนโยบายเพื่อผา่นการพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบริหารตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป  

 
โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่นมา ได้มีการประเมินผลกรรมการผู้จดัการ โดยมีข้อสรุป ดงันี ้

 
สรุปแบบประเมินผลงำนของ กรรมกำรผู้จัดกำร (MD) ส ำหรับรอบปี 2562 

 

ล ำดับ หัวข้อ 
คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) (ต่อหวัข้อ) 

1 ความเป็นผู้น า 24 24.00 100.00 

2 การก าหนดกลยทุธ์ 24 23.75 98.96 

3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 24 24.00 100.00 

4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 24 23.75 98.96 

5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 24 24.00 100.00 

6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 20 20.00 100.00 

7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 24 23.75 100.00 

8 การสบืทอดต าแหนง่ 12 12.00 100.00 

9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 16 16.00 100.00 

10 คณุลกัษณะสว่นตวั 24 23.75 98.96 

คะแนนรวม 216 215 99.54  

 
กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัตวิงเงนิ  
 

เร่ือง คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

1. อนมุตักิารจดัหาทรัพย์สินถาวร
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 60,000,000 บาท ไม่เกิน 30,000,000 บาท - - 

2. อ นุ มั ติ ก า ร ข าย สิ นท รั พ ย์
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 40,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท - - 

3.  อนุมัติการซื อ้ เ พ่ือการซ่อม
บ ารุง 

ไม่เกิน 30,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 

4. อนมุตัิการซือ้อุปกรณ์และวสัดุ เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 
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เร่ือง คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

ส านกังาน  
5. อนมุตักิารขายสินทรัพย์ยกเว้น
อสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท - - 

6. อนุมัติวงเงินกู้ ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ  

ไม่เกิน 100,000,000 บาท - - - 

หมายเหต ุ: กรณีเกินอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร จะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
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แผนภำพโครงสร้ำงภำยในบริษัท (Organization Chart) 
 

 
 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ผูต้รวจสอบภายใน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการ (สาขา 1) 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
(ส านกังานใหญ่) 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
โรงงานส านกังานใหญ่ 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
โรงงาน สาขา 1 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
ขายและการตลาด 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมบ้อรด์ 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
ไมย้าง 

ผูจ้ดัการโรงงาน  
กระดาษ 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบคุคล 

ผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายจดัซือ้ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ขายและตลาด
ต่างประเทศ 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย 
ขายและตลาด 
ในประเทศ 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ขายและตลาด 
ฝ่ายกระดาษ 

 

ส่วนงาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ส่วนงาน
คลงัสนิคา้/สโตร ์

 

ส่วนงานจดัส่ง/
ส่งออก 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

เลขานุการบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ  
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8.3 เลขำนุกำรบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี 
 
เลขำนุกำรบริษัท 
นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และเป็นผู้
มีความรู้โดยจบการศกึษาด้านบญัชี – การเงิน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ ของบริษัท และ
ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

3. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิ
ตา่ง ๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่เก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของ ส านกังาน 
กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. เป็นบคุคลผู้ประสานงาน (Contact person) กบัหนว่ยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

7. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ 
- ทะเบียนกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
- รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
- รายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
- รายงานประจ าปี 
- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

8. การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เลขานกุาร

บริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญช ี
นายพงศ์พนัธุ์ สริุยอมัพร ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี

ของบริษัท  
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
ก) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนรายเดือน : 

 ประธานกรรมการ 34,000 บาทตอ่เดือน  

 กรรมการ 24,000 บาทตอ่เดือน  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทตอ่เดือน  

 กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทตอ่เดือน  
โดยยงัคงอตัราคา่ตอบแทนรายเดือนเทา่กบัปี 2561 

2) คา่เบีย้ประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด : จ านวน  7,000 บาทต่อ
ทา่นตอ่ครัง้ (โดยยงัคงอตัราเดิมเทา่กบัปี 2561) ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

    3) คา่ตอบแทนพิเศษหรือโบนสั: พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
    4)  คา่ตอบแทนประเภทสทิธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ ประกนัสขุภาพ สมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา 
  (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพกัผอ่น หรือสนัทนาการ (Member Club) : -ไมม่ี- 

 

ทัง้นี  ้ที่ประชุมได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราวงเงิน
คา่ตอบแทนที่เทา่กบัปี 2561 เช่นกนั  

โดยรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และการก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ 
เทา่กบัปี 2561 ทกุประการ 

หมายเหต ุ:  เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการ
ควบคมุการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตาม
อ านาจอนมุตัิที่มี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ที่มีมลูคา่มากกวา่ 1,000,000 บาทตอ่คนตอ่ปี จะต้องน าเสนอเป็นวาระการประชมุต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตสุมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติม
ดงักลา่ว  

 ส าหรับโครงสร้างคา่ตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสว่นใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบนัน้ ปัจจบุนั มีโครงสร้างการจ่ายคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 

1. คา่ตอบแทนรายเดือน : 
2. คา่เบีย้ประชมุ 
3. คา่ตอบแทนพิเศษหรือโบนสั 
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ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ ส ำหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรำยละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท  

หน่วย : บำท 

รำยช่ือคณะกรรมกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. พลเอก เทอดศกัดิ์  มารมย์ 336,000 105,000 120,000 561,000 408,000 98,000 120,000 626,000 408,000 77,000 120,000 605,000 

2. รศ.ดร.มนตรี   โสคติยานรัุกษ์ 216,000 105,000 120,000 441,000 288,000 98,000 120,000 506,000 288,000 77,000 120,000 485,000 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 216,000 91,000 60,000 367,000 288,000 91,000 60,000 439,000 288,000 70,000 60,000 418,000 

4.ดร.เอกรินทร์       วาสนาสง่ 216,000 63,000 35,000 314,000 288,000 84,000 60,000 432,000 288,000 77,000 60,000 425,000 

5. นายสพุรรณ        เศษธะพานิช - - - - - - - - 216,000 42,000 - 258,000 

6. นายชาลี   สขุสวสัดิ ์ 216,000 84,000 - 300,000 288,000 91,000 - 379,000 288,000 77,000 - 365,000 

7. นายวลัลภ   สขุสวสัดิ ์ 216,000 105,000 - 321,000 288,000 98,000 - 386,000 288,000 70,000 - 358,000 

8. นายอารักษ์   สขุสวสัดิ ์ 216,000 98,000 - 314,000 288,000 98,000 - 386,000 288,000 70,000 - 358,000 

9. น.ส.ทิพวรรณ        สขุสวสัดิ ์ 216,000 91,000 - 307,000 288,000 91,000 - 379,000 288,000 70,000 - 358,000 

10. นางวราภรณ์   สขุสวสัดิ ์ 216,000 105,000 - 321,000 288,000 98,000 - 386,000 - - - - 

รวม 2,064,000 847,000 335,000 3,246,000 2,712,000 847,000 360,000 3,919,000 2,640,000 630,000 360,000 3,630,000 

หมายเหต ุ:   - ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560  
- นางวราภรณ์ สขุสวสัดิ์ ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 10 
มกราคม 2562 

- นายสพุรรณ เศษธะพานิช ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2562   
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม เงนิเดือน 
ค่ำเบีย้
ประชุม 

โบนัส รวม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 276,000 35,000 ไมม่ี 311,000 348,000 28,000 ไมม่ี 376,000 348,000 28,000 ไมม่ี 376,000 

2. พลเอก เทอดศกัดิ์  มารมย์ 216,000 35,000 ไมม่ี 251,000 288,000 28,000 ไมม่ี 316,000 288,000 28,000 ไมม่ี 316,000 

3. รศ.ทรงกลด   จารุสมบตั ิ 216,000 28,000 ไมม่ี 244,000 288,000 21,000 ไมม่ี 309.000 288,000 28,000 ไมม่ี 316,000 

รวม 708,000 98,000 ไม่ม ี 806,000 924,000 77,000 ไม่ม ี 1,001,000 924,000 84,000 ไม่ม ี 1,008,000 

 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 21,000 14,000 14,000 

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 14,000 14,000 14,000 

3. นายชาล ี    สขุสวสัดิ์ 21,000 14,000 14,000 

4. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 21,000 14,000 14,000 

รวม 77,000 56,000 56,000 
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คณะกรรมกำรสรรหำ 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม 
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 14,000  21,000 14,000  
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 14,000 21,000 14,000 

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

รวม 35,000 63,000 42,000 
 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำเบีย้ประชุม 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 7,000  21,000 14,000 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ 7,000  21,000                         14,000 

3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์ 7,000  21,000 14,000 
รวม 21,000 63,000 42,000 

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวน จ ำนวนเงนิ จ ำนวน จ ำนวนเงนิ จ ำนวน จ ำนวนเงนิ 

(คน) (บำท) (คน) (บำท)   

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

โบนสั - 736,060 - 348,000 - 0 

เงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ 

7 335,184 - 371,334 - 
263,270 

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

 
ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการให้สวสัดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร

บริษัท ในสว่นท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน คา่เบีย้ประชมุ สวสัดิการ คา่บ าเหน็จ โบนสั และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการก าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัทไว้อยู่ก่อนแล้ว หากในภายหลงัจะมีการให้สวสัดิการพิเศษ
เพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมลูค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน าเข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบรุายละเอียดและ
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการพิเศษเพิ่มเติมดงักล่าว ตวัอย่างเช่น หากเป็นกรณีของการให้สวสัดิการพิเศษ
เพิ่มเติมในรูปของรถประจ าต าแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนกังานขบัรถ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 18  

ประจ าต าแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผล
และให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการท ารายการดงักลา่วตอ่ไป 

 
2) ค่ำตอบแทนอื่น  

- ไมม่ี - 
 
8.5 บุคลำกร 
 

 จ ำนวนพนักงำน )ไม่รวมผู้บริหำร (  
ในรอบปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  ปีที่ผา่นมา บริษัทและบริษัทยอ่ยมีจ านวนพนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภทพนักงำน 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2560 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2561 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) 

พนกังานประจ า 289 305 268 

1.   ฝ่ายบริหาร 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/ธุรการ 26 34 42 

7.   สว่นงานสโตร์/คลงัสนิค้า 17 20 27 

8.   สว่นงานจดัสง่และสง่ออก 5 17 13 

9.   สว่นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4 

พนักงำนรำยวนั 960 972 864 

รวม 1,213 1,261 1,132 

 
หมำยเหตุ :   พนักงำนรำยวัน ประมำณร้อยละ 76.33 เป็นพนักงำนในฝ่ำยโรงงำน/ผลิต และมีปริมำณแรงงำนต่ำงด้ำวคิดเป็น

ประมำณร้อยละ 79.51 ของพนักงำนรำยวัน 
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน ลูกจ้ำงบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
 

ประเภทค่ำตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
คา่ตอบแทนของพนกังานประจ าในรูปเงินเดือน 
โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

70,921,236 85,739,641 88,555,614 

คา่ตอบแทนของลกูจ้างในรูปคา่จ้าง 141,954,236 178,548,966 173,473,636 
คา่อบรมสมัมนา 113,467.00 902,811.10 438,363.55 

รวม 212,988,939 265,191,418.10 262,467,613 
หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2555 มีมติให้จัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่ง
บริษัทด ำเนินกำรจัดตัง้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 

 

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยระยะสัน้จะ
พิจารณาจากอตัราการเติบโตของผลการด าเนินงานในแต่ละปีเป็นส าคญั ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้ของอตัรา
ค่าตอบแทนให้ครอบคลมุเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้เป็นรายบุคคลตามระดบัความมีอุตสาหะ 
ตัง้ใจ ทุม่เท และความสามารถในการปฏิบตัิงานเป็นล าดับตอ่มา 

ส าหรับการค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาจากการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยบริษัทใช้
แบบประเมินภายในองค์กรที่ก าหนดขึน้มาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของแต่ละแผนกมาเป็น
ตวัชีว้ดัการปฏิบตัิงานของพนกังาน (individual’s Performance) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงก าหนด
ผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารและพนกังานตามผลการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณามมุมอง 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติด้านการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทัง้นี ้ในการให้
ผลตอบแทนของพนกังาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลส าเร็จขององค์กรความสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ 
รวมถึงการพิจารณาเทียบเคียงบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน และในทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดัให้มีการมอบของที่
ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานถึง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เร่ิมตัง้แต ่10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 20 ปีขึน้ไป เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังานที่ทุ่มเทปฏิบตัิ
หน้าที่ และมีความภกัดีให้กบัองค์กรมาอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  
-  ไมม่ี  - 
 

 นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร  
บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 
ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จัดให้มีสวสัดิการให้กบับคุลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 
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ทัง้นี ้บริษัทมีเปา้หมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ  

 การให้พนักงานเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง
น าเสนอความคิดเห็นมมุมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

 สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา
การให้ผลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จากผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่มัน่ ทุม่เทในการท างาน
โดยเฉพาะที่ตวับคุคล  

 สง่เสริมให้พนกังานสร้างความรู้จากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัการท างานจริงที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลติ ด้านการพฒันาสนิค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานของบริษัทให้มี
ความทนัสมยัและสามารถปรับตวัได้ทนัต่อทกุๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มี
การเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ให้เกิดขึน้ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการท างาน ที่จะต้อง
สร้างการพฒันาและความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้องดีขึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าใ ห้เติบโตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจดัการให้สดัสว่นต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายลดลงอยา่งตอ่เนื่องในขณะท่ีจะต้องบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2555 (ครัง้แรกหลงัแปร

สภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริเร่ิม มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในรายละเอียดของนโยบายและได้
ด าเนินการออกมติอนมุตันิโยบายก ากบัดแูลกิจการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั
จากวนัที่ประชุมดงักลา่ว โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทในทกุระดบัชัน้ทัง้ในสว่นของพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน 
ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี ้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
เสริมสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืนอนัจะน ามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และสาธารณชนทัว่ไป โดยนบัจาก
วันที่ได้มีการอนุมัติน โยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการในค รั ง้แรกแ ล้วก็ ไ ด้มีการปรับปรุ ง เพิ่ม เติมใน



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 21  

รายละเอียดที่ส าคัญเพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏิบตัิที่ดี ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมตัินโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบบัใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นีน้โยบาย
ก ากบัดแูลกิจการฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัปฏิบตัิแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กรใช้ใน
การก ากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว นา่เช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุทา่นเพื่อประโยชน์
ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทนุและสงัคม
โดยรวม  

ทัง้นีน้โยบายการก ากับดูแลกิจการจะได้รับการพิจารณาทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
หลกัการหรือแนวทางปฏิบตัิที่จะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

โดย “การก ากบัดูแลกิจการ” หมายถึง ความสมัพนัธ์ในเชิงการก ากบัดแูล รวมทัง้กลไกมาตรการที่ใช้ก ากบัการ
ตดัสนิใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ซึง่รวมถึง 

(1) การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั ซึ่งครอบคลมุถึงเป้าหมายและแนวคิดหลกัขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลกัขององค์กรในรูปแบบของวิสยัทศัน์ หลกัการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้าง
คณุคา่ให้แก่กิจการ 

(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย และพิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณ 
(3) การติดตาม ประเมิน และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  
“การก ากบัดูแลกิจการที่ดี” ตามหลกัปฏิบตัิฉบบันี ้หมายถึง การก ากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายในการก ากบัดแูล
กิจการให้น าไปสูเ่ปา้หมายที่ส าคญั ดงันี ้

1. สามารถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว 
2. ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสทิธิ และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 
3. เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
4. สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของ

คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ข้อหลกั ดงันี ้
หลักปฏิบัติที่ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคณุค่าให้แก่

กิจการอยา่งยัง่ยืน 
หลักปฏิบัติที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
หลักปฏิบัติที่ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
หลักปฏิบัติที่ 5 สง่เสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติที่ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
หลักปฏิบัติที่ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัทแล้ว เป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง   
 

กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองค์กร วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยระยะยำว 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโต

ของธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง” 
 

พันธกิจ 
Sustainability = การพฒันาให้องค์กรเติบโตด้วยความยัง่ยืน ได้แก่ การจดัหาแนวทางเพื่อลดต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการ
เป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทน ซึง่เป็นแนวโน้มที่ส าคัญและเป็นสว่นหนึง่ของการ
สร้างความมัน่คงด้านพลงังาน เป็นการสร้างรายได้และผลก าไรอยา่งตอ่เนื่องให้กบัภาพรวมของธรุกิจ เป็นต้น  
Diversification = การกระจายความเสีย่งในธุรกิจ เช่น การมีทัง้รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าทัง้ในและตา่งประเทศ การมี
กลุม่ลกูค้าที่หลากหลาย ตัง้แตก่ารสง่ออก ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่โชว์รูมจ าหนา่ยสนิค้าในระดบักลางถึงบน ร้านค้าสง่ ร้านค้า
ปลกีเฟอร์นิเจอร์ทัว่ประเทศ และยงัรวมถงึการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลงังาน เพื่อกระจาย
ความเสีย่งและไมพ่ึง่พิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอยา่งเดยีว 
Adaptation = การพร้อมสร้างกลยทุธ์แหง่การเปลีย่นแปลงและปรับตวัในธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมัน่คงและยัง่ยืน ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจากธุรกิจการเป็นผู้ผลติชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และผู้ผลติกระดาษปิดผิวเพื่อลดต้นทนุในการผลติเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
 

ค่ำนิยมองค์กร 
ท างานด้วยใจที่มุง่มัน่ในเปา้หมาย (Be Passionate and Determined) 
ลดกระบวนการท างานแตไ่ด้ประสทิธิภาพท่ีมากขึน้ (Do More with Less) 

แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อยา่งไมห่ยดุนิ่ง (Pursue Growth and Learning) 
สือ่สารด้วยใจที่เปิดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสตัย์ตอ่ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with 

Communication) 
 

วัตถุประสงค์ 
“การน าพาองค์กรให้มีการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน” 

 
เป้ำหมำยระยะยำว 

บริษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิดเป็น
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สดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ท่ีมีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  
 ส าหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปีขึน้ไป บริษัทตัง้เป้าหมายการเป็นผู้น าในธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการสง่ออก และการเป็นผู้น าในธุรกิจการจดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กบัร้านค้าสง่ร้านค้าปลีกทัว่
ประเทศ และภมูิภาคอาเซียน 
 
หลักปฏิบัติที่ 1 :  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อยา่งยัง่ยืน  

หลกัปฏิบตัิที่ 1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากบัดแูลให้องค์กรมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถึงการก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย กลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรร
ทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมาย การติดตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  

แนวปฏิบตัิที่ 1.1  
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร

จดัการท่ีดี รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาและร่วมกันก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกบัชว่งเวลาในแตล่ะปี นอกจากนีย้งัได้ก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน และ
การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้สามารถปฏิบตัิ งานได้ตาม
แผนงานท่ีวางไว้ และสามารถบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ ทัง้นีจ้ะมีฝ่ายบริหารระดบัสงูเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง มีการก ากบั
ดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานของทีมงานระดบัปฏิบตัิการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถทราบระดบัเป้าหมายที่บรรล ุและ
อปุสรรคในการท างานที่เกิดขึน้ รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดแูลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ทัง้นีเ้พื่อให้ทนัต่อ
การปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อรองรับปัญหา และอปุสรรคที่เกิดขึน้ให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ และเพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดขึน้ได้จริง  

นอกจากนีจ้ะมีการทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของ
บริษัทที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า การลงทนุที่เกิดขึน้ในแต่ละปี โดยบริษัทได้
ค านงึถึงจริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และกฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทกุชดุ ตามที่ได้น าเสนอและผา่นการกลัน่กรองและอนมุตัิจากคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่กฎบตัรจะก าหนดให้กรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุยอ่ยจะต้องบริหารให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานที่ส าคญัให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการ
ก าหนดอ านาจอนมุตัิด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่มีอ านาจอนมุตัิในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่
ก าหนด  

ในแตล่ะครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดแูลให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึน้ในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครัง้ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 24  

คณะกรรมการได้จดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อแสดงถึงหลกัการและแนวทางใน
การด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ประกอบด้วย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และดแูล
ให้มีการสื่อสารนโยบายดงักล่าวถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้มีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ า 

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่ส าคญัเก่ียวกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและ
ก าหนดแนวทาง นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นประจ าทกุปี  

โดยในรอบปี 2562 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติ
พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายระยะยาวของบริษัท ตามรายละเอียดของนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการประจ าปี 2562 ของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นีก้ารติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ ารายไตรมาส และประจ าปี โดยการรายงานผลการด าเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้าและกลยุทธ์การด าเนินงานที่ถูกน าไปปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วทางกรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
 

คณะกรรมกำรบริษัท 
ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการบริษัทจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 
1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ กรรมการอิสระ 
5. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ รองประธานกรรมการ 
6. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการ  
7. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 

 
ในคณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการของบริษัท คือ พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์ เป็นกรรมการอิสระ และ

ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ ซึง่มีต าแหนง่เป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กร  
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 50

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ 

เป็นผู้มีความรู้ และความเช่ียวชาญในด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลติภณัฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชมุชน 
ซึง่เก่ียวข้องกบัธุรกิจด้านการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกรรมการอิสระอีก 1 ทา่น คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนา



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 25  

สง่ เป็นผู้มีความรู้ และความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน ซึ่งเก่ียวข้องกบัธุรกิจด้านพลงังานทดแทน ที่ทางบริษัท
อยูร่ะหวา่งการลงทนุเพื่อขยายการด าเนินธุรกิจ 

ส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 

 

ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท 
(ที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนักงำน กลต. และตลำดหลกัทรัพย์) 

 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย   

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา  มารดา  
คูส่มรส  พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์ เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 26  

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ   ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน  

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร 
1. ด าเนินการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือ

หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และมีมาตรการดแูลให้

เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะทา่นแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ  

3. สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบ รวมถึงสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

4. ก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจวา่ การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ  เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัขององค์กร และตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

5. มีหน้าที่ก ากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและ

สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แตไ่มม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัท 

6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สอง  

ฝ่ายเทา่กนั 

7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นส าคญัอยา่งรอบคอบ และทัว่ถึง สง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระ 
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8. เสริมสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 
1. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  
3. พิจารณาอนมุตัิผงัอ านาจอนมุตัิ 
4. ก ากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 
5. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่น  
6. รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
ทัง้นี  ้ก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
นอกจากนัน้ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

 การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาที่เก่ียวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน / 

กรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น หนึง่ในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึง่ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการ
ผู้จดัการ ทัง้นีค้ณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเช่ียวชาญด้านบญัชี 
การเงิน การปกครอง การผลติ การตลาด ด้านพลงังาน เป็นต้น 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ปัจจบุนั บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวพิมพ์ร าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  :  กรรมการตรวจสอบที่มีความ รู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่า เ ชื่ อถือของ

งบการเงินคือ  รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรัก ษ์  ส าหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนัน้  รศ .ดร.
มนตรีฯ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเ บียนอยู่อีก  2 แห่ง  รวมถึงที่
เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมาอีกหลายแห่ง เช่นกัน  
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเ ข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกด้วย 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรบริหำร  

ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการบริหารจ านวน  4 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร  
3. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

1. มีอ านาจสัง่การ วางแผน ก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์การด าเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหรือก าหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
5. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิในหลกัการแล้ว 
6. มีอ านาจด าเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดย

ประการอื่นซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิแล้ว 
7. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ทรัพย์สิน หรือการช าระราคาใด ๆ อนัสืบเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการซือ้ การจดัจ้าง การ

เช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทนุ และด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บญัชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบนัการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

10. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
11. ด าเนินการเร่ืองอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราวไป 
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ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่
รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้น าในการบริหารและจดัการบริษัทภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ ดงันี ้

1. บริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. ด าเนินการให้มีการจัดท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิ และให้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุครัง้ที่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. บงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ด าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารค าสัง่ หนงัสือแจ้ง
หรือหนงัสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกบัหน่วยงานหรือบคุคลอื่น เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทส าเร็จลลุว่งอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ลงโทษทางวินยั ตลอดจนให้ออกจากต าแหนง่ตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ บริษัทก าหนด 

6. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทก าหนด
ไว้ 

7. เป็นผู้น าและปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอยา่งตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้การใช้อ านาจของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ หากกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสีย

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ กบับริษัทในการใช้อ านาจดงักลา่ว 
 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดเปา้หมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และ
แผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสม  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกบักรรมการ
ผู้ จัดการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุก ปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในแต่ละปี 
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กรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีกบักรรมการผู้จดัการ จะวดัผลการด าเนินงานของกรรมการผู้จดัการในรอบปีที่ผ่านมา ใน
รูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานท่ีสามารถบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ปัจจบุนั  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด การประเมินผลความเสี่ยง   แนว
ทางการปอ้งกนัและตรวจสอบความเสีย่งอยา่งมีระบบในธุรกิจอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  เพื่อลดโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสยีหายให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยมุง่เน้นให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสีย่งขึน้ในองค์กร 

2. ให้ค าแนะน าและให้การสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดบัความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 

3. กลัน่กรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

4. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำ  
ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ 
 
1. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม ่ หรือสรรหากรรมการผู้จดัการ โดยให้มกีาร

ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ  
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2. จดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของกิจการให้แก่
คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 

3. จดัท าแผนการพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบคุคลที่มี
ศกัยภาพให้สามารถสบืทอดต าแหนง่งานในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้ บริหารระดบัสงูเกษียณอาย ุ ลาออก 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย  
 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

           3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

คา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ทัง้นีเ้พื่อให้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนมีความ
เหมาะสม โดยด าเนินการ ดงันี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
1.2 พิจารณาข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัทเพื่อเปรียบเทยีบถึง

ความเหมาะสม 
1.3 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการ

ตอบแทนบคุคลที่ชว่ยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
1.4 ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสดัสว่นการจ่ายค่าตอบแทน

ของแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม 
1.5 พิจารณาให้การจา่ยคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หนว่ยงานทางการก าหนดหรือข้อแนะน าที่เก่ียวข้อง 

2. ประเมินผลกรรมการผู้จดัการและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย  

 
 หลกัปฏิบตัิที่ 1.2 

ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้น าไปสูผ่ลอย่างน้อย คือ สามารถ
แขง่ขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  
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แนวปฏิบตัิที่ 1.2  
1. บริษัทค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว  โดยวางรากฐาน

กลยุทธ์การพฒันาที่ยัง่ยืนผ่านการพฒันาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง   รวมถึงการ
ติดตามปัจจยัตา่ง ๆ  โดยรอบด้านท่ีก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับตวัได้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งที่จะเป็นผู้ติดตาม  ตรวจสอบ  และให้นโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยงใน
ด้านต่าง  ๆ  เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถน านโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   ลด
ผลกระทบความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้จากปัจจยัทางด้านธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงได้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงั
มีนโยบายที่จะสร้างความสามารถในการแขง่ขนัให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวทางเพื่อลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ ซึง่จะเป็นแนวทางที่จะสามารถสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจ  รวมถึงความสามารถในการแข่งขนั  ซึ่งจะช่วยสร้าง
ผลประกอบการท่ีดีให้แก่บริษัทในระยะยาวด้วย 

2. บริษัทค านึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  เคารพสิทธิ  และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น  และผู้มี
สว่นได้เสยี โดยได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  และนโยบายการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืนออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึง่บริษัทเช่ือวา่ การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง  มีจริยธรรม  เคารพในสิทธิของผู้อื่น  และปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้
เสยีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับแนวทางการประกอบธุรกิจที่จะสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้ 

3. บริษัทค านงึถึงการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ผ่าน
แนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่ก าหนดให้ในกระบวนการผลติของบริษัท จะต้องมีวิธีการบริหารจดัการ
เศษวสัดทุี่เหลือจากกระบวนการผลิต  และวิธีการบริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท  ได้แก่ 
เศษไม้ เศษขีเ้ลือ่ย ฝุ่ น ละอองส ีเศษส ีเศษวสัด ุกาวที่ใช้ในกระบวนการผลติ เป็นต้น 

4. บริษัทค านงึถึงความสามารถในการปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง เนื่องจากในยคุข้อมลู
ขา่วสารมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และตอ่เนื่อง ดงันัน้การติดตามความเคลือ่นไหวที่เกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัที่สง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่ธุรกิจ รวมถึงปัจจยัที่อาจจะสง่ผลกระทบโดยอ้อม เหลา่นีล้้วนเป็นข้อมลูส าคญัที่คณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารจะต้องรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อจะสามารถก าหนดนโยบายการท างานให้พร้อมรับมือ และลด
ผลกระทบตอ่ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 1.3 
คณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  และ

ซื่อสตัย์สจุริตตอ่องค์กร และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
แนวปฏิบตัิที่ 1.3 
กรรมการของบริษัททกุคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล ข้อบงัคบับริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดัให้มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินการที่ส าคญั ในธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคญั รายการที่มีส่วนได้เสีย การเข้าท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด  
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ทัง้นีก้รรมการบริษัททกุทา่นพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ และปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยั
อยูต่ลอดเวลา โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุคน นอกจากนี ้กรรมการบริษัททกุคนยงั
อทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติ เ ป็นหน้าที่ที่จะ ต้อง เข้าประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตผุลจ าเป็น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศและให้
ความรู้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลสดัส่วนรายได้ ผลการด าเ นินงานในอดีตที่ผ่านมา 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ฯลฯ ที่ถือได้ว่าเป็นข้อมลูส าคญัและควรต้องทราบของบริษัท กรรมการเข้าใหม่  ทัง้นีเ้พื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 1.4 
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้กรรมการ
ผู้จดัการและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

แนวปฏิบตัิที่ 1.4 
บริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด รวมถึงนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการ ที่ระบหุน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทกุทา่น และ
จะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี นอกจากนีย้งัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการไว้อยา่งชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหน้าที่บริหารงานด้านต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ด้านการก าหนดนโยบาย และสว่นปฏิบตัิงานตามนโยบายอยา่งชดัเจน 

อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ และกรรมการผู้จดัการตามที่ปรากฏรายละเอียดในหวัข้อ แนวปฏิบตัิที่ 1.1 

 
หลักปฏิบัติที่  2 : ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดหรือดแูลให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  โดย

เป็นวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่สอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้กิจการ ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏิบตัิที่ 2.1 
บริษัทก าหนดวตัถปุระสงค์คือ “การน าพาองค์กรให้มีการพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืน” และก าหนดเป้าหมาย

หลกัซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตัง้ไว้ภายในระยะเวลา 3 ปีว่า “จะรักษาอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิดเป็น
สดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในส่วนของลกูค้าที่จะได้มีโอกาสใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีการพฒันารูปแบบสินค้า มีแนวทางการลดต้นทุน 
เพื่อให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สมเหตสุมผล ผู้มีสว่นได้เสียมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวทางการต่อยอด
ธุรกิจของบริษัทสู่ต้นน า้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า ได้แก่ Supplier ผู้ จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงินที่ให้การ
สนบัสนุนทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจด้านพลงังานทดแทนที่จะให้ประโยชน์และเป็นสว่นหนึ่งของการสร้างความ
มัน่คงทางด้านพลงังานให้เกิดขึน้ในสงัคม และชมุชนท่ีบริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่ว  

บริษัทได้สง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการน าเสนอและตดัสินใจที่จะก าหนดแนวทางการท างานที่
ช่วยส่งเสริมให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร  เพื่อก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรขึน้ที่ทกุคนจะต้อง
ตระหนกัถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 2.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการโดยมีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม และปลอดภยั 

แนวปฏิบตัิที่ 2.2  
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

หลกัของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต โดยในทกุครัง้ที่มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการ
สอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจากกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นการทบทวน
วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์ เพื่อให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์ และแผนการท างานท่ีวางไว้ได้ค านงึถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึน้ และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการดแูลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความ
เสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย ซึ่งผู้มีสว่นได้เสียในที่นีค้รอบคลมุถึง พนกังานบริษัท 
ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นต้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยงัตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย  หรือขาดจริยธรรม 
เป็นประเด็นหลกัที่จะมีการทกัท้วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ ที่
อาจจะเอือ้ให้เกิดความเสีย่งดงักลา่วด้วย 

โดยคณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายผ่านกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้
องค์กร เพื่อทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้รับทราบข้อมลูและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตัิงานที่สอดรับและเป็นไป
ตามความต้องการขององค์กรได้ 

ทัง้นีใ้นการสร้างช่องทางการมีสว่นร่วมหรือช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้มีสว่นได้เสียกบักิจการ บริษัทได้จดัท า
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลกัของบริษัทเพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความ
ต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศพัท์
สายตรงเข้ามาที่หน่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบนัได้รับการติดต่อมากที่สดุ บางส่วนท าให้สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวงัส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รับทราบสามารถน าเสนอต่อระดบัผู้บริหารเพื่อน าไป

http://www.ecf-furniture.com/
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วิเคราะห์และตอ่ยอดการสร้างคณุคา่ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีมาด าเนินการให้เกิดผลได้ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายที่จะก ากบัดแูล
เพื่อเปิดโอกาสช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีกบักิจการให้มากขึน้  

คณะกรรมการตระหนักถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
สง่เสริมให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทัง้ในส่วนของธุรกิจ
หลกั และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทนัน้ ได้หาแนว
ทางการเพิ่มประสทิธิภาพและลดต้นทนุในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการน าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรที่มีความทนัสมยัเข้ามา
ใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่ในความต้องการของ
ตลาด ส าหรับในสว่นของธุรกิจพลงังานทดแทน ที่บริษัทได้เข้าลงทนุในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี Biomass Gasification ในส่วนของเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กระบวนการผลติไฟฟา้นัน้ บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความทนัสมยั และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระยะยาวสอดคล้องกบัอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ได้รับในแต่ละ
โครงการ 
 
หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 

สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ อยา่งเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว้  
แนวปฏิบตัิที่ 3.1  
บริษัทก าหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ อายุ และต้องมี
กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการ
อยู ่โดยคณะกรรมการชดุปัจจบุนัมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน นอกจากนีใ้นสว่นของ
คณะกรรมการยงัประกอบด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระใน
จ านวนที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตไ่มน้่อยกวา่ 3 คน 

ปัจจุบนับริษัทมีจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 8 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และมี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือผู้ ถือหุ้นรวม 4 ทา่น  

ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท มีจ านวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการ
ทัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ  
ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย และข้อมลู
กรรมการ ได้แก่ อาย ุเพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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หลกัปฏิบตัิที่ 3.2 
คณะกรรมการควรเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรรมการเอือ้ตอ่การใช้ดลุยพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ   
แนวปฏิบตัิที่ 3.2 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบคุคลที่มีความ

เหมาะสมต่อต าแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดัการซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนการน า
นโยบายไปปฏิบตัิใช้ ซึง่บริษัทเช่ือมัน่วา่ องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใช้ดลุยพินิจในการ
ตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  ตามที่
ปรากฏรายละเอียดในหวัข้อ แนวปฏิบตัิที่ 1.1 ในฐานะท่ีประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ 

ส าหรับหลกัการที่ควรปฏิบตัิว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระนัน้ เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนัที่มี
จ านวนทัง้หมด 8 ท่าน จะประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ
กรรมการที่เข้าข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบักรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การทาบทามและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเพื่อเพิ่มจ านวนกรรมการ
อิสระในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนที่มากกวา่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี โดยคาดวา่จะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัการดงักลา่วได้ ภายในปี 2563 นี ้ 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นบั
จากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้แรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้รับการแต่งตัง้ต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ แต่จะไม่เป็นการต่อวาระโดย
อตัโนมตัิ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประโยชน์ที่มีต่อบริษัท ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  รวมถึงการปกป้องดแูลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นส าคญั 

ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองส าคญั คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพิจารณากลัน่กรองข้อมลูในประเด็นเฉพาะเร่ือง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในสว่นของนโยบายส าคญัที่จะก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงเฉพาะเร่ือง  จะผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นต้น 

คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน
ครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ไว้ในรายงานประจ าปี   

นอกจากนีใ้นการพิจารณาอนมุตัิ รับรองหรือให้ความเห็นตอ่วาระการประชมุ คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.3 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนดไว้   
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แนวปฏิบตัิที่ 3.3 
ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้มีหน้าที่คดัเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบตัิตามหลกั เกณฑ์ในการ

คดัเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการน าเสนอรายช่ือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ ให้
ความเห็น โดยตามรายช่ือที่น าเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ รวมทัง้ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุม่เท และมีประสบการณ์
ด้านการบริหารงานในธุรกิจหลกั รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทได้เข้าไปลงทนุเป็นอย่างดี นอกจากนีใ้นการสรรหากรรมการ 
จะต้องด าเนินไปอย่างสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเข้าลงทนุใน
ธุรกิจด้านพลังงานเพิ่มขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ ที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ และเป็นผู้ ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านพลังงาน เข้ามา เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาพรวมของ
คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เคร่ืองมือ  ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึ่งจะแบ่งหวัข้อหลกัที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรม และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ทกัษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบญัชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้าน
พฤติกรรม อาทิ การท างานเป็นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดงักลา่วแล้ว 
องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน ามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้วมีความครอบคลมุในทกุ  ๆ 
หวัข้อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาวา่ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลมุความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะ ครบถ้วนเพียงพอ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสทิธิภาพในการด าเนินงานใน
สว่นของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูกรรมการ ได้แก่ อาย ุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ และการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจ าปี และบน
เว็บไซต์ของบริษัท 

ทัง้นีก้่อนการพิจารณาคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา  ในแต่ละปีบริษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายช่ือได้  โดยน า
ประกาศขึน้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ  โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบับคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจอยา่งเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับคะแนนการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ปี 2561 และปี 
2562 ด้วยคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน 100 คะแนน และ 98 คะแนน (สาเหตเุกิดจากกรรมการบริษัท บางทา่นติด
ภารกิจกะทนัหนัในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ท าให้จ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเกณฑ์ ) ตามล าดบั จาก
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

ทัง้นีอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอทุิศตนเพื่อ
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ประโยชน์ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมา ตลอดจนถงึผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบด้วย ดงันัน้
บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพียงพอ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอตัรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว   

แนวปฏิบตัิที่ 3.4 
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส าหรับหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึน้ตาม
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลูคา่ตอบแทนที่ 
ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัข้อมลูสรุปผลส ารวจข้อมลูกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนส าหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยก
ตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สทุธิของบริษัท ซึ่งจัดท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจ าทกุปี ทัง้นีเ้พื่อให้
มั่นใจว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ และจูงใจให้
คณะกรรมการน าพาองค์กรบรรลตุามเปา้หมายที่วางไว้  

ทัง้นีอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้
รูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไมใ่ช่ตวัเงินตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคา่ตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ 

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้รูปแบบและจ านวนของ
คา่ตอบแทน ทัง้ในสว่นท่ีได้รับจากบริษัทและบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจ าปี 
ส าหรับนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กับผู้ บริหารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว ผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานทัง้ที่เป็นตวัชีว้ดัทางด้านการเงิน 
อตัราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัด้านการพฒันากระบวนการท างาน การบริหาร
ความเสีย่ง การพฒันาบคุลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการแข่งขนั
ของบริษัท  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.5 
คณะกรรมการควรก ากับดแูลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ    
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แนวปฏิบตัิที่ 3.5 
คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างกลไกสนบัสนนุให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรกจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการน าเสนอ
ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท ได้แก่ โครงสร้างคณะกรรมการในปัจจบุนั โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ ข้อมลูผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจที่ระบไุว้ในแผนงานต่อ
กรรมการบริษัทท่ีเข้าใหม ่เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่ส าคญัของบริษัท รวมถึงการสง่คณะกรรมการเข้าอบรมในหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผา่นการอบรม 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสทิธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ  ทัง้นีก้ารเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริษัทไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อยา่งไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นส าคญั  

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น ข้อมลูจ านวนครัง้ในการเข้าร่วม 
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จดัให้มีขึน้ทัง้หมดในรอบปี ไว้ในรายงานประจ าปี โดยก าหนดว่า กรรมการแต่ละคน
ควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทัง้หมด ทัง้นีปั้จจุบนับริษัทยงัไม่พบกรณีที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัท เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่
มีความขดัแย้งกบับริษัทแตอ่ยา่งใด  

 
 หลกัปฏิบตัิที่ 3.6 

คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บริษัทไปลงทนุมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย  

แนวปฏิบตัิที่ 3.6 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเป็น 2 สว่นหลกั โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
1. นโยบายการก ากบัดแูลด้านการบริหาร 

 การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะสง่บคุคลที่ได้รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ โดย
ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารที่เสนอช่ือนีม้ีคุณสมบัติ  บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 

 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแตง่ตัง้ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ให้ด ารงต าแหนง่ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลกั
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะ
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ก าหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องมีหน้าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้กบับริษัท และดแูลให้เป็นไปอยา่งสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม่ 

 กรรมการของบริษัทต้องด าเนินการให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกนัการทุจริตที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม 
รวมทัง้ควบคมุให้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม มีระบบงานท่ีชดัเจนเพื่อแสดงได้วา่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่ส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องและ
นา่เช่ือถือ รวมทัง้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมลูเพื่อใช้ใน
การติดตาม ดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการท ารายการที่มี
นยัส าคญัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีต้้องจดัให้มีการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
โดยอาจแต่งตัง้ทีมผู้ ตรวจสอบระบบภายในบริษัท หรือว่าจ้างผู้ ตรวจสอบภายในจาก
ภายนอกก็ได้ และดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในต่อที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ด้วย 

 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัต้องเปิดเผย และน าสง่ข้อมลูสว่น 
ได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้
ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเร่ือง
ดงักลา่วให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทก าหนดเพื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชน์
โดยรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นส าคญั ทัง้นีก้รรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีสว่นร่วม
อนุมัติในเร่ืองที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมด้วย  

 การท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะต้องน าหลกัเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเข้ามาพิจารณาด้วย 

 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะกระท าธุรกรรมกับ
บริษัทยอ่ยได้ตอ่เมื่อธุรกรรมดงักลา่วได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท 
ซึ่งต้องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่ขนาด
รายการท่ีค านวณได้ (แล้วแต่กรณี) โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามประกาศหลกัเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือประกาศที่แก้ ไข
เพิ่มเติมที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้มาบงัคบัใช้ เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับ
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อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการของบริษัทได้
อนมุตัิไว้แล้ว  

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันท์สามี ภรรยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัท และของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มา
จากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท 
บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม ่ 

 คณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมจะต้องดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการอื่นที่
ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  

2. นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบบัสอบ
ทาน และฉบบัตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีรายไตรมาส และรายปี ตามล าดบั ตลอดจนข้อมลู 
ทีใ่ช้ประกอบการจดัท างบการเงินดงักลา่วของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบับริษัท พร้อม
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมลูดงักลา่วเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวม หรือรับรู้ตามวิธีสว่น
ได้เสยีแล้วแตก่รณี 

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดท างบประมาณการใช้จ่าย  การลงทุน และผลการ
ด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบระหว่างตวัเลขที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จ่าย 
การลงทนุ และผลการด าเนินงาน กบัตวัเลขที่เกิดขึน้จริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรับทราบ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ เพื่อรายงานตอ่บริษัท 

 บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษัท 
เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ด าเนินการตรวจสอบและรายงาน   

3. นโยบายการจดัท าสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือรูปแบบของสญัญาอื่นท่ี
มีสาระส าคญัใกล้เคียงกนั คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการจดัท าสญัญาดงักลา่ว ในกรณีที่มีการ
เข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตร้่อยละ 20 
แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 เพื่อระบขุ้อตกลงให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการ
มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมลูใน
การจดัท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทนัตามก าหนดเวลา 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปด้วย  
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แนวปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยจะประเมนิผลการปฏิบตัิงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและ
ปัญหา เพื่อสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล 
โดยจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี โดยหวัข้อหลกัที่น ามาใช้ในการ
ประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ  อาทิ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร เป็นต้น 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 3.8 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาท 

หน้าที่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทกุคน
ได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  

แนวปฏิบตัิที่ 3.8 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละปีจะสนบัสนุน

กรรมการอยา่งน้อย 1 ทา่น ให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน 
 

อยา่งตอ่เนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ที่จดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นกรรมการเข้าใหม ่บริษัทจะสนบัสนนุให้ผ่านการอบรม
และได้รับประกาศนียบตัรโดยเร็วที่สดุนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  

เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ด าเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ข้อมลูเก่ียวกบัภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชดุยอ่ย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน วิสยัทศัน์ นโยบาย และเปา้หมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ในปัจจบุนัเพื่อเป็นข้อมลูส าหรับกรรมการเข้าใหม ่ 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 3.9 
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง

ข้อมลูที่จ าเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ   

แนวปฏิบตัิที่ 3.9 
คณะกรรมการได้จดัให้มีการวางแผนตารางการจดัประชุมประจ าปีเป็นการลว่งหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบ

ส าหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าเช่นกนั ทัง้นีเ้พื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ 
รวมถึงการเตรียมข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณาหรือซกัถามในแตล่ะวาระการประชมุได้เป็นการล่วงหน้า  
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โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้ก าหนดตารางการจดัประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหน้า ซึ่ง
ตารางที่ก าหนดไว้นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยก าหนดเฉพาะการจดัประชุมเพื่อรับรองงบการเงินตามรอบระยะเวลา
บญัชี ดงันี ้

 
ครัง้ที่ กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
1 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 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 
 
โดยจ านวนครัง้ของการจดัประชมุจะต้องไมต่ ่ากวา่ปีละ 4 ครัง้ ซึง่ปีที่ผา่นมาจ านวนครัง้ของการจดัประชุมต่อปี

เท่ากบั 11 ครัง้ ส าหรับปี 2562 เนื่องจากเป็นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้
กรรมการรวมทัง้ฝ่ายจดัการในที่ประชมุมีโอกาสที่จะเสนอหรือให้ความเห็นในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อน าเสนอใน
ที่ประชุม นอกจากนีย้งัสนบัสนุนให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกเพื่อเชิญผู้บริหารระดบัสงูเ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อเป็นผู้น าเสนอข้อมลู รายละเอียดในสว่นของการปฏิบตัิงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้รู้จกัผู้บริหารระดบัสงู
ที่จะสามารถพฒันาตอ่ยอดการเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่ได้ในอนาคต  

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจดัประชมุส าหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะประชมุ
ระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้แจ้งให้
กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชุมด้วย ซึ่งในรอบปี 2562 ทางบริษัทได้จดัการประชุมดงักลา่ว เป็นจ านวน 1 ครัง้ 
เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผา่นมา  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
การให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงสามารถดแูลจดัการเอกสารที่จะ
ใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการให้การสนบัสนนุการเข้ารับการฝึกอบรมและพฒันา
ความรู้อยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการสง่เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทเป็นเวลา
อยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัท่ีจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท  
 
หลักปฏิบัติที่  4 : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนินการให้มัน่ใจว่า มีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูให้มี

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย   
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แนวปฏิบตัิที่ 4.1  
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรร

หาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ความทุม่เทในการท างาน คณุลกัษณะ ภาพลกัษณ์และ
วิสยัทศัน์ด้านการบริหารงานที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย การมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับคุคลหรือองค์กร
ตา่ง ๆ การมีคณุธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล
และกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นสว่นหนึง่ที่ส าคญัในการพิจารณาของหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย  

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผู้ จัดการดูแลให้มีผู้ บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกบักรรมการผู้จดัการในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแตง่ตัง้บคุคลเพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบต่อบคุคลที่กรรมการผู้จดัการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยจะ
อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกบัการคดัเลอืกกรรมการผู้จดัการ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคดัเลือกในบางข้อที่
เหมาะสมมาปรับใช้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะสง่เสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงูได้รับการ
อบรมและพฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลกัสตูรเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงธุรกิจตอ่บคุคลหรือองค์กรตา่ง ๆ  รวมถึงหลกัสตูรที่จะช่วยยกระดบัความรู้ ทกัษะที่จะ
สามารถน ามาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามต าแหนง่งานท่ีรับผิดชอบโดยตรง   

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลา
ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้จดัการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าด ารงต าแหนง่ 
กรรมการผู้จดัการในบริษัทที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระยะเวลาชัว่คราวในช่วงเร่ิมต้นของการจดัตัง้ธุรกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทัง้นีห้ากมีความจ าเป็นจะใช้เวลานานกว่านัน้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ส าหรับต าแหนง่กรรมการนัน้ ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทสามารถเข้ารับต าแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบียน และส าหรับผู้บริหารระดบัสงูนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามไม่ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดบัสงูในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็นระดบัรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตัิงาน จึงจ าเป็นจะต้องอทุิศเวลา
ในการท างานให้กบับริษัทอยา่งเต็มที่  

และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงได้ก าหนดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู โดยรายละเอียดของการ
จดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ มีรายละเอียดที่ก าหนดไว้ ดงันี ้

1. การระบคุณุสมบตัิที่ต้องการและจ าเป็น (Requirement) ของต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร
ระดบัสงู  

2. การระบถุงึศกัยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่หมาะสมของบคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่งาน 
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่พฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นและ

เหมาะสมแก่บคุคลท่ีจะมาสบืทอดต าแหนง่งาน  
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4. การก าหนดแนวทางในการคดัเลอืกและคดัสรรบคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่งานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุเพื่อสร้างคณุคา่ (Value Added) 
ให้กบับริษัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหา จะก าหนดให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอด
ต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการเพื่อทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 4.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม   
แนวปฏิบตัิที่ 4.2 
เพื่อให้การก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนสามารถใช้เป็นเคร่ืองจงูใจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และ

บคุลากรอื่น ๆ ทกุระดบัสามารถปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ ดงันี ้ 

เพื่อให้การก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนสามารถใช้เป็นเคร่ืองจงูใจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และ
บคุลากรอื่น ๆ ทกุระดบัสามารถปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ ดงันี ้ 

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เช่น  
โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้น หรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท เป็นต้น 

2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทก าหนดกับระดบัค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกนั ประเภทเดียวกนั หรือมีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกนัเป็นต้น 

3. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นท่ีทราบ 
ในทกุ ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียกบักรรมการผู้จดัการ จะจดัให้มีการประเมินผลงาน

ของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ เปิดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพฒันาให้กรรมการผู้จดัการทราบ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีส าคญั ดงันี  ้

1. การพิจารณาเปา้หมายและสถานะของความส าเร็จของแตล่ะเปา้หมาย 
 2. การวดัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย 

2.1 ความเป็นผู้น า 
2.2 การก าหนดกลยทุธ์ 
2.3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
2.7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
2.8 การสบืทอดต าแหนง่ 
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2.9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
2.10 คณุลกัษณะสว่นตวั 

3. การพฒันากรรมการผู้จดัการ  
ทัง้นีผ้ลการประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ จะเป็นหนึง่ในปัจจยัที่ใช้ประกอบการพิจารณา

อนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จดัการด้วย 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและด าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ 

ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558  ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก 
ข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัท
ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลูค่าตอบแทนที่ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัขนาด
ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมที่มีรายได้ ก าไรสทุธิใกล้เคียงกบัของบริษัท ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –  โดย
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่าย
วิจยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบริษัทไทยในแตะ่ละปี  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท เฉพาะในสว่นของกรรมการอิสระ ยงัได้มีการจดัท าแบบประเมินผลการท างาน
ของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้ จัดการเป็น
ประจ าทุกปีด้วย หากการประเมินผลการท างานของกรรมการผู้ จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้ 

โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบั
เปา้หมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้สอดคล้อง
กบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการด้วย โดยคา่ตอบแทนมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างแรงจงูใจ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ระยะสัน้ : จ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ระยะยาว  : แนวทางการพิจารณาให้คา่ตอบแทนในรูปของหุ้นสามญั หากในอนาคตมีบริษัทยอ่ยของบริษัท 

สามารถด าเนินการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เพิ่มขึน้ (Spin-off) ซึง่เมื่อถงึเวลา
ดงักลา่ว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทยอ่ย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกนั
เพื่อให้ได้ข้อสรุปถงึแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่วที่ชดัเจนอีกครัง้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผู้จดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู
โดยให้ก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานขึน้มา รวมถึงการจดัท าหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผล
งานส าหรับทัง้องค์กร เพื่อใช้ประกอบการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวให้มีความเหมาะสม
ตอ่ไป  
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หลกัปฏิบตัิที่ 4.3 
กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการด าเนินงาน

ของกิจการ  
แนวปฏิบตัิที่ 4.3 
คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่สะท้อนถึงอ านาจในการควบคมุการ

บริหารจัดการของบริษัท โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งต่อการ
ควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มีประเด็นกา รก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการจดัท าข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุกิจการในสาระส าคญัไว้ในรายงาน
ประจ าปี  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์

และแรงจงูใจที่เหมาะสม  
แนวปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดแูลให้มีการบริหารทรัพยากรบคุคลที่สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร 

และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ซึง่ทรัพยากรบคุคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้มอบหมายเป็นนโยบายให้แก่ระดบัปฏิบตัิการถึงการก าหนด
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคดัเลือกหลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวข้องกบัความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบตัิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทกัษะที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต ความเป็นผู้น า รวมถึง
ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทนุสว่นบคุคล โดยวิทยากรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นประจ าด้วย  

บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด
แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน  
ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จัดให้มีสวสัดิการให้กบับคุลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 
 

ทัง้นี ้บริษัทมีเปา้หมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ 

 การให้พนักงานเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง

น าเสนอความคิดเห็นมมุมองในการท างาน เพื่อพฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสทิธิภาพ

และประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

 สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา

การให้ผลตอบแทนแก่บคุลากรทัง้จากผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุง่มัน่ ทุม่เทในการท างาน

โดยเฉพาะที่ตวับคุคล  
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 สง่เสริมให้พนกังานสร้างความรู้จากการปฏิบตัิงาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัการท างานจริงที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ

สถานการณ์ด้านการผลติ ด้านการพฒันาสนิค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภค

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานของบริษัทให้มี

ความทนัสมยัและสามารถปรับตวัได้ทนัต่อทกุๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มี

การเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ให้เกิดขึน้ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท

เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของ

ผู้บริโภคให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 สง่เสริมการพฒันาและกระตุ้นเพื่อให้บคุลากรภายในองค์กรมีทศันคติต่อการท างาน ที่จะต้องสร้างการ

พฒันาและความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลติจะต้องดี

ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่

ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สดัส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ ายลดลงอย่าง

ตอ่เนื่องในขณะท่ีจะต้องบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัดูแลให้มีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมอย่าง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการด้านการเงิน การ
เลอืกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง เป็นต้น  

 
หลักปฏิบัติที่  5 : สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ   

หลกัปฏิบตัิที่ 5.1 
คณะกรรมการควรให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ

สร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม   
แนวปฏิบตัิที่ 5.1 
คณะกรรมการมีนโยบาย สนบัสนนุให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึน้ และสนบัสนนุให้ด าเนินธุรกิจที่ก้าวทนัต่อ

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่จะต้องด าเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กิจการ ลกูค้า คู่ค้า 
สงัคมและสิง่แวดล้อม และจะต้องเป็นนวตักรรมที่ไม่สนบัสนนุให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือขาดจริยธรรม 

โดยในสว่นของธุรกิจการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ บริษัทสนบัสนนุให้ทีมงานออกแบบและฝ่ายผลิตร่วมกนัพฒันา
รูปแบบสินค้า การจัดหาวตัถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ท างานเพื่อให้ทนัตอ่ความต้องการท่ีเปลีย่นแปลงของตลาดเฟอร์นิเจอร์ และลดต้นทนุเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขนั อาทิเช่น การหาแนวทางหรือรูปแบบการพฒันาวสัดุปิดผิวบนไม้ปาติเคิลบอร์ดให้มีความทนทานกว่าเดิม 
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และเป็นไปตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพฒันากระดาษปิดผิวที่สามารถใช้กบัฝา้เพดาน ผนงั ได้ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ใช้ส่วนประกอบในการผลิตเป็นไม้ทัง้หมด มาเป็นการใช้วัสดุประเภทเหล็กเข้ามาเป็น
สว่นประกอบของการผลติเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ส าหรับในสว่นของเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะเน้นการน าเข้า
เคร่ืองจกัรที่มีการพฒันาปรับเปลีย่นเทคโนโลยีในการผลติที่ทนัสมยัมากขึน้ อาทิ เคร่ืองพ่นสีที่สามารถลดปริมาณการใช้ส ี
และมีกระบวนการอบแห้งเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทนุการผลิต เคร่ืองอดัไม้แผ่นหน้าท็อป ระบบ Microwave การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยระบบ Work Standard ที่ทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ รวมถึงการหาทางพฒันา
โปรแกรมเพื่อควบคมุการผลติ เพื่อสร้างความยัง่ยืนลดการพึง่พาความสามารถเฉพาะตวับคุคล เป็นต้น 

และในส่วนของงานด้านการตลาด บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันา Application เพื่อรองรับและอ านวยความ
สะดวกส าหรับงานการขายและให้บริการการลูกค้า การตรวจสอบสต็อกสินค้าที่รวดเร็ว การน าผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
น าเสนอผา่น Application นอกจากนีใ้นสว่นของงานการผลิตสินค้าบริษัทได้น าระบบ Cloud มาใช้เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวม
แบบเฟอร์นิเจอร์ให้ครบถ้วน ครอบคลมุทุกประเภทที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และจ าหน่าย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลดระยะเวลาการท างานของฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนีย้งัสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการท างาน (Paperless system) ให้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัด้วย 

ส าหรับในสว่นของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทนุทัง้ในสว่นของบริษัทร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลที่บริษัท
เข้าลงทนุ ในสว่นของกระบวนการผลติที่ได้ผลพลอยได้จากการผลติคือ ขีเ้ถ้า บริษัทได้สง่ห้องปฏิบตัิการเพื่อตรวจหาระดบั 
Activated Carbon เพื่อหาแนวทางการพฒันาในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ Activated Carbon ในระดบัสงูที่สามารถสง่
จ าหนา่ยในราคาสงู หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เป็นต้น 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 5.2 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทกุฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ   

แนวปฏิบตัิที่ 5.2 
เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิด

สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อเป็นแนวทางให้ทกุสว่นในองค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ที่เป็นไปด้วยความ
ยัง่ยืน จึงได้ก าหนดรายละเอียดความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี  ้

ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ

ที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การเพิ่มทนุหรือลดทนุ การจดัสรร
เงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ เป็นต้น  

2) สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 

 จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 14 วนั โดยจะระบวุนั เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
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ข้อมลูที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจอยา่งครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  21 - 30  วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา
ข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคญัที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง
โดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทน 

3) ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัตา่ง ๆ ตามรายละเอียดในแตล่ะวาระได้ 

4) เมื่อการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงของแต่ละวาระในการประชุมสามญั
และวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5) บริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้ด้วยความ
รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

6) บริษัทมีการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนกัวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กบัผู้ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมลูจากทางบริษัทได้  

โดยในรอบปี 2562 บริษัทได้จดักิจกรรมต่าง ๆ ดงันี  ้
1. การประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ในรูปแบบเฉพาะกลุม่ 1 ครัง้  
2. การประชุมกบักองทนุจากในประเทศและต่างประเทศ รวม 4 ครัง้  
3. กิจกรรมงานสมัมนานกัลงทนุที่จดัโดยสื่อต่าง ๆ รวม 2 ครัง้ 
4. การน าเสนอข้อมลูให้กบันกัลงผ่านผ่านการเข้าร่วมออกบธูและแสดงสินค้าในงาน mai Forum 

2019 : มหกรรมรวมพลงัคน mai ครัง้ที่ 6 
7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

ลูกค้ำ 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ด าเนินธุรกิจด้านการผลติ จ าหนา่ยสนิค้าทีม่ีความปลอดภยัตอ่การใช้งาน ค านงึถึงสขุภาพของผู้ใช้งาน และ

การให้บริการหลงัการขายที่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 
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2) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าที่เพิม่คณุคา่ในการใช้งานตอ่ผู้บริโภค 

3) ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย์ สจุริต รับผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลบัทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ที่

เก่ียวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้ กระท าในฐานะ

พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทจะต้องถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมทีจ่ะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

5) ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูตอ่

ลกูค้าเป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

6) จดัให้มีช่องทางการสือ่สาร เพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนจากลกูค้าจะได้รับการ

เอาใจใสแ่ละด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ให้กบัลกูค้าอยา่งเป็นธรรม ผา่นช่องทางการตดิตอ่สือ่สาร

ทัง้ทางโทรศพัท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, 

www.eastcoast.co.th หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึง่ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัท

สามารถตอบสนองจดัการข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส าเร็จร้อยละ 90 และอยูร่ะหวา่งการจดัหาแนวทางเพื่อสร้าง

ความพงึพอใจของลกูค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดิม   

7)  สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีตอ่กนั แลกเปลีย่นความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุคา่ให้แก่สนิค้า
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชมุกบัลกูค้า
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศตามตารางเวลาที่ได้มกีารวางแผนไว้เป็นประจ าทกุปี เพื่อรับฟังความพงึพอใจ
ของลกูค้า ปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในชว่งเวลาที่ผา่นมา หาแนวทางการปรับปรุง และพฒันาให้
ดีขึน้กวา่เดิม นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดักิจกรรมการเพือ่ลกูค้าในกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลกีราย
ยอ่ย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลติภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้พฒันารูปแบบสนิค้าขึน้ใหมเ่ป็นประจ าทกุปี พร้อมกบัจดั
รายการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลีย่นแนวทางการพฒันาสนิค้า ตลอดจนรับรับ
ข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าระหวา่งกนัเป็นประจ าทกุปี 

8) ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ รวมถงึรายการสง่เสริมการขายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของบริษัท จะเป็นการ
กระท าอยา่งมีความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า   

 
คู่ ค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายเป็น

ส าคญั 
2) บริษัทยดึหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกิจถกูต้องตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

ผลิต มาตรฐานความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ดแูลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อ
แรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  ค านึงถึงสวสัดิการของพนกังานที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

3) รักษาความลบัหรือข้อมลูทางการค้าของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

http://www.elegathai.com/
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4) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าให้แก่วตัถดุิบ
และสินค้าที่ทางบริษัทมีการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านจดัซือ้ของบริษัทจะมีการ
เข้าพบและร่วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพฒันา
ให้ดีขึน้กวา่เดิม  

5) การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวตอ่ทัง้สองฝ่าย 

6) ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูต่อคู่ค้า
เป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดย
ผู้ เก่ียวข้องกบักิจกรรมจัดหา จัดซือ้ จดัจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และ
ต้องวางตวัเป็นกลางไมม่ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 

 
คู่แข่งขันทำงกำรค้ำ 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ โดยปฏิบตัิตามกรอบกติกา การค้าและการแขง่ขนัที่ดีด้วยความ

เป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า  

2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วให้ร้าย 

3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ 

4) ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

 
เจ้ำหนี ้
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีส้ถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด  ได้แก่ 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน การจ่ายช าระเงินคืนกู้  และดอกเบีย้ 
2) การปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ 
3) ในกรณีของการกู้ เงิน บริษัทจะไมน่ าเงินท่ีได้จากการกู้ยมืไปใช้ในทางที่ผิดจากวตัถปุระสงค์ในข้อตกลง / 

เง่ือนไขการกู้ยืม 
4) บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค า้ประกนัท่ีได้ให้ตอ่เจ้าหนี ้ พร้อมทัง้จะดแูลคณุภาพสนิทรัพย์ทีไ่ด้ค า้ประกนั

ไว้ตอ่เจ้าหนี ้
5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทนุในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 

ซึง่แสดงถึงการมีความสามารถทีจ่ะช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลา รวมถงึการรักษาไว้ซึง่อตัราสว่นทางการ
เงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาการกู้ยมืเงินกบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

6) เปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
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7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช าระหนีห้รือไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขที่เจ้าหนีแ้ละลกูหนีไ้ด้ตกลงไว้
ร่วมกนั ทางลกูหนีจ้ะรีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบเป็นการลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้
เกิดความเสยีหาย  

8) มีการจดัประชมุเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และจดัเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีเ้พื่อรับทราบ
นโยบายการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินงานในปีตอ่ไป รวมถงึสร้างความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจตอ่
เจ้าหนี ้

 
พนักงำน 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั ด้วยความเป็นธรรม  
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน ควบคูไ่ปกบัการมุง่เน้นการพฒันา

ศกัยภาพและความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงาน
ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล โดยมีแนวปฏิบตัคิือ ทางฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือพนกังานทา่นนัน้ หาก
พิจารณาเห็นวา่ หลกัสตูรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจทีจ่ะขอสมคัร
เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเร่ืองขึน้มาตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะที่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานท่ีจะ
ได้รับภายหลงัการเข้ารับการอบรมเป็นส าคญั  

3) จดัท า Succession Management ด้วยเปา้หมายเพื่อการรักษาไว้ซึง่บคุลากรท่ีดี และพฒันาบคุลากร
เหลา่นัน้ให้มคีวามสามารถในการปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสบืทอดต าแหนง่งานตอ่ไปได้  

4) ให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยั สขุอนามยัในการ
ท างานและคณุภาพชีวิตของพนกังานเป็นส าคญั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดจ านวนการเกิดอบุตัเิหต ุ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีของพนกังานท่ีปฏิบตัิหน้าที่อยูใ่นกระบวนการผลติ บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อ
ความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะต้องสวมถงุมือ ผ้าปิดปาก ทีปิ่ดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตัิงาน 
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท างานท่ีพนกังานแตล่ะคนรับผิดชอบในสว่นงานนัน้ ๆ เป็น
ส าคญั เช่น หากปฏิบตัิงานในบริเวณที่มเีสยีงดงั พนกังานจะต้องสวมที่ปิดห ู เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผย
ข้อมลูสถิติการเกิดอบุตัิเหตไุว้ให้เป็นท่ีทราบในรายงานประจ าปี  

5) การเคารพซึง่สทิธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรี และสทิธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลู
หรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือหรือผู้ที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง 

6) ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 
7) สง่เสริมความเทา่เทียมกนัในการจ้างแรงงาน ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัทางเพศ สผิีว เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ

ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
8) สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
9) จดัให้มีสวสัดิการและสทิธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ

ประจ าปี การท าประกนัสขุภาพและประกนัชีวติให้กบัพนกังาน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยใน
สว่นของการตรวจสขุภาพของพนกังานจะมกี าหนดเวลาการตรวจตัง้แตเ่ร่ิมเข้างาน และระหวา่งการท างาน
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เป็นประจ าในแตล่ะปี และในสว่นของแรงงานตา่งด้าว บริษัทได้จดัให้ส านกังานประกนัสงัคม จงัหวดัระยอง
เข้าให้ข้อมลูและความรู้งานประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งด้าว  

10) เปิดโอกาสให้พนกังานมชี่องทางในการติดตอ่สือ่สาร เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึง่ข้อเสนอ
ตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีในการท างานร่วมกนั 

11) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมใกล้เคียง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ไมด่ าเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบให้เกิดความเสยีหายตอ่สงัคม และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นผู้อยูอ่าศยัใน
ชมุชนและสงัคม 

3) ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคม  อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

4) สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
5) ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชนและสงัคมโดยรอบให้มีความนา่อยู่ หรือมีระดบั

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้จากเดมิ 
6) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยค านงึถึงผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
7) สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แตก่ารใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบ าบดั และฟืน้ฟ ู

การทดแทน การเฝา้ระวงัและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
8) ปลกูจิตส านกึและสง่เสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนกังานทกุระดบัในเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม 
9) สง่เสริมการใช้เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
10) ส าหรับแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลติของบริษัทเนื่องจากวตัถดุบิ

หลกัคือ ไม้ยางพารา ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวสัดทุี่เหลอืจากกระบวนการผลติ และวิธีการ
บริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัท 

 
โดยที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั บริษัทไมเ่คยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกบัชมุชนในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคยีงกบั

โรงงานในประเด็นที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
 

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจ าหนา่ยสนิค้าผา่นช่องทางตา่ง ๆ ซึง่กวา่ร้อย

ละ 52 เป็นการสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยในตา่งประเทศ ลกูค้าหลกัของบริษัทคือ ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น และรองลงมาคือ
การผลติและจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัลกูค้าในกลุม่ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึง่ลกูค้าแตล่ะ
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รายมีระบบการสัง่ซือ้สนิค้า ตรวจสอบคณุภาพสนิค้า และการสง่มอบสนิค้าเป็นไปตามระบบและหลกัการท่ีก าหนดไว้ โดย
บริษัทมัน่ใจถึงกระบวนการน าเสนอขายสนิค้าตอ่ลกูค้าที่มคีวามเป็นธรรม และไมม่ีลกัษณะการผกูขาดเพื่อจ าหนา่ยสนิค้า
ให้กบัลกูค้าเพยีงรายใดรายหนึง่แตอ่ยา่งใด ส าหรับระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถดุิบ และสนิค้าที่จะน ามาใช้ใน
กระบวนการผลติ ทางหนว่ยงานจดัซือ้จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ เง่ือนไขทางการค้า ตามหลกัการท่ี
ก าหนดไว้ทกุครัง้ เพื่อให้คูค้่าได้มีโอกาสน าเสนอสนิค้าให้กบัทางบริษัทได้พจิารณาเปรียบเทียบ ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทได้รับ
ประโยชน์จากการยดึมัน่ในระบบการคดักรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคณุภาพและราคาจากคูค้่าเสมอมา 

 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอยีดการท างานในขณะนีค้ือ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผา่นทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้างระบบในการปอ้งกนัการ
ทจุริตในองค์กร นอกจากนีย้งัอยูร่ะหวา่งด าเนินการสือ่สารประชาสมัพนัธ์แนวคิดในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้ผู้มี
สว่นได้เสยีของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคูค้่า และลกูค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิง่ตอบแทนทัง้ในรูปของ
เงินสด สิง่ของ หรือของขวญั รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสนิบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถงึ
กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้คูค้่า และลกูค้า ที่ไมไ่ด้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถงึจะ
จดัการประชมุและสือ่สารให้พนกังานทกุฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตนี ้
อยา่งตอ่เนื่อง 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.3 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายหลกัได้อยา่งยัง่ยืน    

แนวปฏิบตัิที่ 5.3  
คณะกรรมการตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วย  

1. ทรัพยากรด้านการเงิน 
2. การผลติ 
3. ภมูิปัญญา 
4. บคุลากร 
5. สงัคม 
6. สิง่แวดล้อม 

ซึ่งในการด าเนินธุรกิจทัง้ในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรที่ตา่งกนั ซึง่ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ บริษัทจะค านึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
คา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรัพยากร บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน โดย
จะค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ  

 

  

http://www.ecf-furniture.com/
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หลกัปฏิบตัิที่ 5.4 
คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่

สอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสีย่ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการ   

แนวปฏิบตัิที่ 5.4 
คณะกรรมการได้ดแูลให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีโดยได้จดัท าเป็นนโยบายและ

มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยมีหวัข้อที่ส าคญัครอบคลมุในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี  ้ 

 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททกุฝ่ายทกุแผนกและทกุเคร่ือง 

 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet 

 กฎการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสาร 

 การก าหนดบทลงโทษ 
นอกจากนีย้งัให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
และให้มีการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไมส่ามารถจดัสรรทรัพยากรได้เพยีงพอตามทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะน าประเด็นด้านการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็น
หวัข้อที่จะพจิารณาในท่ีประชมุอยา่งสม า่เสมอด้วย 
 
หลักปฏิบัติที่ 6 : ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 6.1 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในที่จะท าให้

บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง   
แนวปฏิบตัิที่ 6.1 
บริษัทจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายและแผนงานด้าน

การบริหารความเสีย่ง ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ที่ระบไุว้ในหวัข้อ 1.1 

ซึง่ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการประชมุ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาและ
ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั กลยทุธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
กิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทกุคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั โดย
หวัข้อความเสีย่งหลกัที่คณะกรรมการให้ความส าคญัประกอบด้วย 

1. ความเสีย่งด้านการปฏิบตังิาน 
2. ความเสีย่งด้านการเงินและอตัราแลกเปลีย่น 
3. ความเสีย่งด้านการผลติ 
4. ความเสีย่งด้านลกูค้ารายใหมแ่ละการพึง่พงิลกูค้าในปัจจบุนั 
5. ความเสีย่งด้านอคัคีภยัภายในโรงงานและการจดัท าประกนัภยั. 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 58  

6. ความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
7. ความเสีย่งจากการเข้าลงทนุและการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้มี
นโยบายที่จะพิจารณาการบริหารจดัการความเสีย่งครอบคลมุถึงความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรือ
การเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมเหลา่นัน้ด้วย  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 6.2 
คณะกรรมการต้องจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและอิสระ    
แนวปฏิบตัิที่ 6.2  
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมี

คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งที่ระบไุว้ในหวัข้อ 1.1 

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจดัให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยเอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้อง
มาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้ สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ป รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้  

นอกจากนีค้ณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พร้อม
ทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี รวมถึงการให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.3 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบัฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะที่ไมส่มควร  

แนวปฏิบตัิที่ 6.3 
คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลให้มีนโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุ

ถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้างของบริษัท และบริษัทยอ่ยในการรักษาข้อมลูความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท การไมซ่ือ้ขาย หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความลบัหรือข้อมลู
ภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผย การห้ามด าเนินการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยและภายหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว 24 ชัว่โมง เป็นต้น โดยบริษัทได้จดัท าเป็นเอกสารเวยีนภายในบริษัท และให้พนกังานของบริษัทลงนามรับทราบใน
นโยบายดงักลา่ว 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะมีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งส าเนา
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เอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื อ้ขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึน้ นอกจากนีย้ังได้ก าหนดนโยบายว่า 
กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวข้องส าหรับกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารตามหลกัเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกบัค านิยามตามที่หน่วยงานก ากับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติไว้ 
โดยฝ่ายเลขานกุารบริษัทจะมหีน้าที่ในการเก็บบนัทกึและรวบรวมรายงานการมีสว่นได้เสยีเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากกรรมการ และผู้บริหารท่านใดที่มีนัยส าคัญ จะต้องรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ   

ทัง้นี ้บริษัทจะดแูลครอบคลมุถึงบคุคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบญัชี ให้
ปฏิบตัิงานตามนโยบายการปอ้งกนัและก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และกรรมการ
จะต้องไมอ่นมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และจะต้อง
เปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตาม
มาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไมท่ ารายการระหวา่งกนักบับริษัทที่เก่ียวข้องที่ไม่ใช่การด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท และก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนัน้เพื่องดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
พิจารณาในวาระนัน้  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.4 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและ

สือ่สารในทกุระดบัขององค์กรและตอ่คนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบตัิได้จริง  
แนวปฏิบตัิที่ 6.4 
คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วยความร่วมมือกนัใน
หมูบ่ริษัทเอกชนท่ีต้องการสร้างแรงกดดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกนัปฏิเสธการจ่ายสนิบนทกุรูปแบบ
และต่อต้านการใช้คอร์รัปชัน่เป็นเคร่ืองมือกีดกนัการแข่งขนัและขดัขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดท าหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่
ก าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บคุคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต) 
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณา
ให้การรับรอง ซึ่งขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความคืบหน้า
อยา่งน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสูข่ัน้ตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ตอ่ไป  
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หลกัปฏิบตัิที่ 6.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 
แนวปฏิบตัิที่ 6.5  
บริษัทก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระท าความผิด หรือ

การกระท าอนัสอ่ไปในทางประพฤติมิชอบและการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบคุลากรของบริษัทต่อผู้ที่เก่ียวข้องและบริษัทในอนั
ที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท 
บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสยี และพนกังานท่ีแจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแส
เก่ียวกบัการทจุริต การถกูละเมิดสทิธิ หรือการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบับริษัท และจรรยาบรรณ 
(Whistleblowing Policy) 

โดยจดัให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดย
ผา่นช่องทางนี ้

 จดหมายสง่ถึง  

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 

 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 

 ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

 E-mail ส่งถึงส านกังานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 
hrrayong@eastcoast.co.th หรือ hrbkk@eastcoast.co.th  

 ผา่นทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th    
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัของบริษัทจะต้องไมพ่งึละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อได้พบเห็นการกระท าที่เข้า

ขา่ยการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท จะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจาก
บคุคลภายนอกด้วย 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือแจ้งเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
โดยบริษัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนบริษัทจะเก็บ
รักษาความลบัของผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการสบืสวนสอบสวนตอ่การกระท าอันเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
หลักปฏิบัติที่  7 : รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูส าคญั

ตา่ง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง   

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th%20หรือ
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th%20หรือ
mailto:hrbkk@eastcoast.co.th
http://www.ecf-furniture.com/
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แนวปฏิบตัิที่ 7.1 
บริษัทมีนโยบายที่จะสนบัสนนุให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูการรายงานทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนีป้ระกอบด้วย ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนีจ้ะเข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูรที่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหวัหน้างานที่ดูแล จะต้องเป็นผู้ก ากับและคดักรอง
หลกัสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท างานในสายงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้บคุลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ และมาตรฐานการท างานท่ีดียิ่ง ๆ ขึน้ไป  

ในสว่นของการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลู คณะกรรมการได้ค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่
เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุ
ภายใน  

 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท 
 การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง กบัเปา้หมายทีก่ าหนดไว้ 
 การพิจารณาถงึปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
คณะกรรมการได้ดแูลในสว่นของการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ าปี (56-1) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ โดยในปัจจุบนับริษัทมีการจดัท า
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใน
แตล่ะไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากการน าเสนอข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว นอกจากนีใ้นทกุครัง้ที่บริษัท
มีการจดัสง่งบการเงินทัง้งบไตรมาส และงบประจ าปีผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดัให้มีการ
จดัท าจดหมายขา่ว (News Release) เพื่อชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
ทกุครัง้ รวม 4 ครัง้ตอ่ปี 

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในสว่นของตนให้มีความครบถ้วน ถกูต้อง เช่น ข้อมลูการถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่การพิจารณาในวาระการประชมุนัน้ ๆ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.2 
คณะกรรมการควรติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้  
แนวปฏิบตัิที่ 7.2  
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินในแตล่ะไตรมาส และประจ าปี คณะกรรมการ

บริษัทให้ความส าคญัตอ่การติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้โดย
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ในทุกครัง้หน่วยงานด้านบญัชีการเงิน จะต้องน าเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อตัราส่วน
หนีส้นิตอ่ทนุ อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้รวมถึงการน าเสนออตัราสว่นท่ีส าคญัตา่ง ๆ ที่เป็นไปตามเง่ือนไขของ
สถาบนัการเงิน (Covenants) ผู้ให้การสนบัสนนุสนิเช่ือแก่บริษัทตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและติดตาม
เป็นประจ าทกุครัง้ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขร่วมกบัฝ่ายจดัการ
ได้อยา่งทนัท่วงที หากเร่ิมมีสญัญาณการบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีใ้ด ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ 

และในส่วนของการอนุมตัิการเข้าท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การเข้าท ารายการดงักลา่ว
จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการมัน่ใจได้ว่า กิจการ

มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มี
สว่นได้เสีย   

แนวปฏิบตัิที่ 7.3  
คณะกรรมการได้ก าหนดสญัญาณบง่ชีถ้ึงแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ภาวะประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทนุตอ่เนื่อง 
2. กระแสเงินสดต ่า 
3. สว่นหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยัส าคญั หรือเกินกว่าเง่ือนไขที่สถาบนัการเงิน หรือ

เง่ือนไขข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ก าหนดไว้ 
4. ประสบปัญหาในการระบายสนิค้าคงคลงัและการเก็บหนีอ้ยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน 
5. การรับทราบข้อบง่ชีจ้ากผู้สอบบญัชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาเอกสารข้อมลูทางการเงินหรือการลงบญัชี

ไมค่รบถ้วน 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสญัญาณบ่งชีด้งักล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่าย

บริหารมีการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนีจ้ะดแูลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน  โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ 
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เจ้าหนีหุ้้นกู้  ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ 
ของบริษัทเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม   
แนวปฏิบตัิที่ 7.4 
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คณะกรรมการมีนโยบายให้จดัท ารายงานความยัง่ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสงัคม ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
เผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบเร่ืองที่ส าคญั และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบตัิของกิจการที่จะสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน ซึง่จะจดัท าพร้อมกบัรายงานประจ าปีของบริษัท และจะเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

โดยรายงานความยัง่ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสงัคม จะเป็นการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ การปฏิบตัิตอ่พนกังานและผู้มีสว่นได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรม และการเคารพและไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
กรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ และจะยกระดบัการพฒันาคณุภาพของรายงานความยัง่ยืนให้ได้ใน
ระดบัสากลตอ่ไป ซึง่เหลา่นีเ้ป็นแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยปัจจุบนับริษัทได้เปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึง่ตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นไป จะจดัท าเป็นเลม่รายงานความยัง่ยืนแยกตา่งหาก 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่

ในการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทนัเวลา   

แนวปฏิบตัิที่ 7.5 
บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู โดยคณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้อง

กบับริษัท ทัง้ข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง  ครบถ้วน ทนัเวลา สม ่าเสมอ และโปร่งใส โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
ก าหนด ซึง่ข้อมลูส าคญัที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินตา่ง ๆ ที่อาจสง่ผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงนโยบายการปอ้งกนัข้อมลูลบัและข้อมลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์
โดยออกเป็นนโยบายการก ากับดแูลการใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) โดยมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กร
เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยการประกาศนโยบายดงักล่าวให้ทราบโดยทัว่กัน และให้มีการลงนาม
รับทราบและยินยอมปฏิบตัิตามนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบในการท าหน้าที่นกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อสื่อสารกับ
บคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ เพื่อสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

 การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่ส าคญัให้แก่นกัลงทนุทราบ 
 ชีแ้จงกรณีที่มีขา่วลอืหรือขา่วสารตา่ง ๆ  
 การด าเนินการเมื่อมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
 การประชมุร่วมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ กองทนุจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 การจดักิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์  
โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ได้แก่ การตอบค าถามทางโทรศัพท์ 02-152-

7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th  และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที ่www.eastcoast.co.th หรือ www.elegathai.com  

mailto:ir@eastcoast.co.th
http://www.elegathai.com/
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โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  
1. เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของ

การประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา 
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะ

ของคา่ตอบแทน  
3. นโยบายการก ากับดแูลกิจการ นโยบายการก ากับดแูลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการก ากับดแูล

และจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจดัการความเสี่ยง
ด้านตา่ง ๆ  

4. กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ 
5. จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
6. นโยบายเก่ียวกบัสงัคม และสิง่แวดล้อม 
7. จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct) 
8. โครงสร้างการถือหุ้น พร้อมรายละเอียดกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
10. วิสยัทศัน์และคา่นิยมของบริษัท 
11. ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
12. โครงสร้างกลุม่บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
13. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
14. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปี  
15. หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
16. หลกัเกณฑ์การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุม

ผู้ ถือหุ้น หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และหลกัเกณฑ์การสง่ค าถาม
ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม  

17. ข้อบงัคบั หนงัสอืบริคณห์สนธิ 
18. ขา่วสารท่ีเผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
19. ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงานหรือร้องเรียน หรือบคุคลที่รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัท
จะจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูเป็นประจ า  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทนัสมยั 
และสามารถสง่ตอ่ขา่วสารข้อมลูตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 
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คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนบัสนุนงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์  โดยจะจดัท า
แผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปี รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน  เพื่อให้การ
สือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.6 
คณะกรรมการควรสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู   
แนวปฏิบตัิที่ 7.6  
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้
ปรับปรุงให้เป็นข้อมลูปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 

หลักปฏิบัตทิี่  8 : สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น  

หลกัปฏิบตัิที่ 8.1 
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท    
แนวปฏิบตัิที่ 8.1 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อประเด็นที่กฎหมายก าหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการวา่ ได้ผา่นการพิจารณาและอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั ซึ่งสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วครอบคลมุสิทธิ

พืน้ฐานตา่ง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือ
บริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการ
ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ และสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือ
หุ้น ดงันี ้

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจดัสง่เอกสาร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุมส าหรับกรณีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี ส าหรับการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนงัสือมอบ
ฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอตอ่การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุและออกเสียงลงมติ ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ฉบบั
ภาษาไทย และภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  
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2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

3) บริษัทจะไมม่ีการลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาข้อมลูต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้
ตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศกึษาข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
กะทนัหนั เป็นต้น 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเร่ือง
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น 

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ือง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอช่ือบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผย
หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติจะแจ้งให้ทราบ
ตัง้แต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นที่จะจัดขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือน
เมษายน ของปีถดัไป ทัง้นีใ้นกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการ
จะแจ้งเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

6) กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่
เก่ียวข้องได้ 

7) เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายช่ือกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถาม
ค าตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัที่
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุราย  ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม  ทัง้นี ้การด าเนินการ
ประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามล าดบัวาระการประชุมที่มี  นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียง
กบัผู้ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยงัไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่  และในกรณีที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีสว่นได้เสียเกี่ยวกบัเร่ืองใด  กรรมการหรือผู้บริหารผู้นัน้จะไม่มีสิทธิที ่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการ
ตดัสินใจในการพิจารณามติการเข้าท ารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่กับ
บริษัทได้ รวมทัง้อตัราคา่ตอบแทนที่ก าหนดสามารถเทียบเคียงได้กบัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือ
ใกล้เคียงกนั  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 8.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี

ประสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน 
แนวปฏิบตัิที่ 8.2  
ที่ผา่นมา คณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและยึดถือปฏิบตัิเป็นประจ าทกุปี 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ช่วงเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซกัถามข้อมลู สถานที่จดัประชุมที่
สะดวกตอ่การเดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทเลอืกสถานที่ที่จะจดัการประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร จากส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทซึง่ตัง้อยูท่ี่อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและสง่เสริม
ให้ผู้ ถือหุ้ น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นได้
โดยสะดวก  

2. คณะกรรมการจะดแูลไมใ่ห้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุหรือสร้างภาระให้ผู้ ถือ
หุ้นจนเกินควร โดยจะไม่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกิน
กวา่ที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง  

3. คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดแูลให้การประชมุเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบับริษัทหรือในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณานัน้ ๆ  

5. กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชมุและในฐานะผู้ ถือหุ้นจะไมส่นบัสนนุการเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้ง
เป็นการลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะในวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการ
ตดัสนิใจ ทัง้นีเ้พื่อให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุคนสามารถร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัได้ 

6. กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็น
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

7. ก่อนเร่ิมการประชมุ จะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8. บริษัทได้จดัให้มีการพิจารณาวาระแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระแตง่ตัง้กรรมการ 
9. บริษัทได้จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบั

หรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออก
เสยีง ในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุรับทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  
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หลกัปฏิบตัิที่ 8.3 
คณะกรรมการควรดแูลให้การเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งถกูต้อง

และครบถ้วน 
แนวปฏิบตัิที่ 8.3 
บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงภายในเย็นวนัท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือ

อยา่งช้าไมเ่กินวนัท าการถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี ้
ได้มีการจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้น รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในรายงานการประชมุได้บนัทกึข้อมลูประกอบด้วย 

1. รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมการประชมุ และไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 
2. วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีง มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนนเสยีง (เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ งด

ออกเสยีง และบตัรเสยี) ของแตล่ะวาระการประชมุ 
3. ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ - นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ  
 
โดยในรอบปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทยงัไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับหวัข้อตา่ง ๆ 

ที่ส าคญั พร้อมกบัเหตผุล ดงัตอ่ไปนี ้
 

หัวข้อหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี เหตุผลที่ยงัไม่สำมำรถปฏิบัตไิด้ 
การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้แกผู่้ ถือ
หุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนวนัประชมุ 
การน าเสนอหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบับ
สมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วนั 

เนื่องจากมีการจดัท ารายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่
จะต้องน าส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งมี
หลกัเกณฑ์จากหน่วยงานก ากบัว่า รายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจะต้องผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ประกอบกบัเง่ือนไขของระยะเวลาการท างานท่ีจ ากดั 

คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการบริหาร / ผู้บริหารระดบัสงู 

ในรอบปี 2562 เป็นเพียงการน าเสนอเพื่อทราบในหลกัการต่อที่
ประชุมส าหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร  / 
ผู้บริหารระดับสูง โดยยังไม่มีวาระพิจารณาอนุมัติเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนในปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 
1 คนที่จบการศกึษาด้านบญัชี  

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้
ความเห็นต่อวาระการพิจารณางบการเงินของบริษัทได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพิจารณา
ถึงแนวทางการจดัหากรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาโดยตรงด้าน
บญัชีตอ่ไป 

คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 
50) 

ทางบริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง 
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หัวข้อหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี เหตุผลที่ยงัไม่สำมำรถปฏิบัตไิด้ 
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็นสว่นใหญ่ (มากกวา่ร้อยละ 50) 

ทางบริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง 

การจดัตัง้ CG Commitee ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการจัดตัง้  CG 
Committee 

 
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ ดงันี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการสรรหา  
5. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิท่ี 1.1 และแนวปฏิบตัิท่ี 1.1  
 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 

(1) กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงการมีคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบไุว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ หลกัปฏิบตัิที ่1.1 และแนวปฏิบตัิที่ 1.1 

ทัง้นีก้รรมการอิสระตามคุณสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 

คณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบ 

 ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

 ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

 ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
1. ในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคดัเลือกตาม

หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจของบริษัท 
1.3 ส าหรับกรณีที่เป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ

ปฏิบตัิงานในช่วงที่เคยด ารงต าแหนง่ และพิจารณาถึงจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะทา่นจะไปด ารง
ต าแหนง่ ซึง่ไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อปอ้งกนัปัญหาด้านประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

1.4 การแต่งตัง้กรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลที่จะเสนอให้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และหลกัเกณฑ์ของบริษัทเอง 

1.5 พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะต้องมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนบัจากวนัที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและความ
จ าเป็น หากจะแตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป  

1.6 เมื่อได้รายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะน ารายช่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

2. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่า
ผู้ ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

3. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
3.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 3.1 เลอืกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ประธาน
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ในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
4. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 เลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน
เข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

5. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
นบัตัง้แต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ที่
ผา่นมา ซึง่หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาด าเนินการด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
4. จดัท าแผนการพฒันากรรมการ 
5. จดัท าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) 
 
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
กรรมการของบริษัททกุท่าน มีคณุสมบตัิตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพ โดยกรรมการบริษัททัง้ 8 ท่าน ได้ผ่านการอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ง
เป็นหลกัสตูรที่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  นอกจากนีย้งัได้ก าหนดเป็น
นโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูลโครงการอบรมในหลกัสตูรที่
เก่ียวข้องกบัการพฒันางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคดัเลือกและเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ที่
นา่สนใจเป็นการเพิ่มพนูความรู้ให้กบัตนเองได้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายละเอียด
ตามท่ีระบไุว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิท่ี 4.4 และแนวปฏิบตัิท่ี 4.4   

โดยเมื่อช่วงปี 2562 ที่ผา่นมามกีรรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่ได้เข้ารับการอบรม และศกึษาดงูานใน
หลกัสตูรตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มพนู ความรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

1. รศ.ทรงกลด จำรุสมบัติ  ประธำนกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ ได้เข้า
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ และศกึษาดงูานดงันี ้
- ไปศกึษาดงูานการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไม้ ที่ประเทศตรุกี ระหวา่งวนัท่ี 11 – 19 

ตลุาคม 2562 
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2. นำยชำลี สุขสวัสดิ์  รองประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้

- หลกัสตูรการปอ้งกนัความผิดตามกฎหมายทจุริตและฟอกเงิน 
- กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ จดัโดยสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
- การบริหารความเสีย่งส าหรับระบบคณุภาพ 

3. นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์  กรรมกำรผู้จัดกำร  ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูร  
- CHIEF TRANSFORMER OFFICER (CTO Course) จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai Listed Company Association) ระหวา่งวนัท่ี 26 มิถนุายน – 28 สงิหาคม 
2562 

- Digital Transformation for CEO จดัโดย บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ระหวา่งวนัท่ี 2 ตลุาคม – 16 ธนัวาคม 2562 

4. นำยวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมกำร ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้
- กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ จดัโดยสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
- การบริหารความเสีย่งส าหรับระบบคณุภาพ 

5. นำงสำวทพิวรรณ สุขสวัสดิ์ เลขำนุกำรบริษัท ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้
- กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ จดัโดยสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง 
- การบริหารความเสีย่งส าหรับระบบคณุภาพ 

6. นำงสำวพชนัน สิงห์ภู่  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร   
หลกัสตูร รับมือกฎหมาย Transfer Pricing รู้จริงหลกัก าหนดราคาโอน จดัโดยสรรพากรสาส์น 
- หลกัสตูร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบญัชี-ภาษี จดัโดยสรรพากรสาส์น 
- หลกัสตูร การปอ้งกนัความผิดตามกฎหมายทจุริตและฟอกเงิน รุ่นท่ี 2/62 จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ ส านกังานสาขาระยอง 
- หลกัสตูรการบญัชีส าหรับธุรกิจประเภทซือ้มาขายไป จดัโดย บริษัท แอคเค้าติง้ โค้ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

(อบรมผา่นระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต) 
- หลกัสตูรรู้ทนัธุรกจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน จดัโดย บริษัท แอคเค้าติง้ โค้ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

(อบรมผา่นระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต) 
7. นำยพงศ์พนัธ์ุ สุริยอัมพร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงนิ ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ 

ดงันี ้
- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 8 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Workshop) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระ

บรมราชปูถมัภ์ 
โดยกรรมการรวม 5 ทา่น จากทัง้หมด 8 ทา่น และผู้บริหารจ านวนรวม 2 ทา่น ดงักลา่ว เข้าอบรมหลกัสตูรหรือ

กิจกรรมสมัมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน 
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แผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) 
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเก่ียวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อ

เตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทยงัคงต่อเนื่อง และเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยได้วางแผนการสืบทอดต าแหน่งงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยบคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อการก้าวสู่ต าแหน่งที่ สงูขึน้ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 
1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ท างานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาท

รับผิดชอบ การได้เข้าร่วมรับฟังการประชมุในระดบัท่ีเป็นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงู  
2. จดัเตรียมให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้

กวา่เดิมเพื่อเตรียมรองรับในระดบัต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 
3. ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัรองที่มีศกัยภาพเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่งาน 
4. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดบัรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผู้น าองค์กร การสร้าง

จิตส านกึในระดบัความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบคุลากรในสาย
งานท่ีตวัเองเป็นผู้ รับผิดชอบ 

5. พฒันาให้ผู้บริหารงานระดบัรองมีโอกาสได้น าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงู 
นอกจากนีค้ณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับแผนสืบทอดต าแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบไุว้ใน ข้อ 1. 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิที่ 4.1 และแนวปฏิบตัิที่ 4.1 

 
9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบริษัทมกีลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ซึง่ขณะนีม้ีทัง้หมด 6 บริษัท คือ  

บริษัทยอ่ย 
1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.50 
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.00 
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 57 
บริษัทร่วม 
1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 33.37 
2. บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (GEP) ซึง่บริษัทเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 

 
เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท บริษัทได้จดัสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็น

กรรมการ และผู้บริหารในต าแหนง่กรรมการผู้จดัการในบริษัทยอ่ย และเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยขอบเขต
อ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จดัการของบริษัทยอ่ย จะมีรายละเอียดเช่นเดยีวกนักรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการของบริษัท โดยตวัแทนของบริษัทท่ีเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย รวมถึงบริษัทร่วม จะมีสว่นร่วมในการ
ก าหนดนโยบายที่ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารงาน การลงทนุ เป็นต้น 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเป็น 2 สว่น 
หลกั ได้แก่ นโยบายการก ากับดูแลด้านการบริหาร และนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รายละเอียดตามที่ระบไุว้ใน ข้อ 1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัปฏิบตัิที่ 3.6 และแนวปฏิบตัิที่ 3.6   

ทัง้นีใ้นสว่นการเข้าลงทนุในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งทางบริษัท 
อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย เป็นผู้ เข้าถือหุ้นใน GEP คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20 ในระหว่างผู้ ถือหุ้นได้มีการ
จดัท าสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขที่ส าคญั ดงันี ้ 

1. GEP และ GEP-Myanmar มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราสว่นร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกั 
Mandatory Prepayment (MPP) ในอตัราสว่นร้อยละ 50   และงบค่าใช้จ่ายปรับปรุงประจ าปีที่เกิดขึน้
ในรอบปีนัน้ ๆ แล้ว 

2. หลงัการเข้าท ารายการ GEP และ GEP Myanmar โดย ECF-Power จะมีสทิธิเสนอช่ือกรรมการจ านวน 
2  คน ซึง่จะด ารงต าแหนง่จนกวา่จะสิน้สดุระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิง

พาณิชย์ของเฟส 1 – 4  ครบถ้วน หรือเมื่อ ECF-Power ได้ขายหุ้นทัง้หมดให้แก่บคุคลอื่น (แล้วแต่กรณี
ใดเกิดขึน้ก่อน) 

3. ในกรณีที่ผู้ขายต้องการจะขายหุ้นใน GEP ให้แก่นกัลงทนุอื่น ECF-Power มีสิทธิบงัคบัให้ผู้ขายน าหุ้น
ของ ECF-Power ไปขายแก่นกัลงทนุดงักลา่วในข้อตกลงเดียวกนัพร้อมกนัด้วย (Tag Along Right) 

4. หากผู้ ถือหุ้นรายใดใน GEP ต้องการขายหุ้นให้แก่บคุคลภายนอก ต้องให้สิทธิในการซือ้หุ้นกบัผู้ ถือหุ้น
รายอื่นทกุรายก่อน (Right of First Refusal) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายสามารถโอนหุ้นให้แก่บริษัทในเครือ
ได้โดยไมต้่องขอความยินยอมจากผู้ ถือหุ้นรายอื่น 

5. จนกวา่จะสิน้สดุระยะเวลา 1 ปี  หลงัจากวนัที่เร่ิมด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเฟสที่ 1 ถึง 
4 ครบถ้วน บริษัทต้องคงอ านาจควบคมุในบริษัท โดย 1.สดัสว่นการถือหุ้นของนายชาลี สขุสวสัดิ์ นาย
อารักษ์ สขุสวสัดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ รวมกนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 และคงสดัสว่นการเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่สดุ (Single Largest Shareholder) และ 2.บริทต้องมีอ านาจควบคมุใน ECF-Power ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 

6. ECF-Power มีสทิธิคดัค้าน (Veto) ส าหรับเร่ืองที่สงวนไว้ (Reserved Matters) โดยมีรายละเอียดตามที่
ระบไุว้ในสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อก าหนดห้าม ECF-Power ท าการแขง่ขนัในประเทศเมียนมาร์ (Non-Competition in Myanmar) 
 

ธุรกิจที่ท ำกำรแข่งขนั ข้อจ ำกัด 
ธุรกิจอื่นที่ไมใ่ช่ธุรกิจพลงังาน ไมม่ีข้อจ ากดั 
ธุรกิจพลงังานท่ีไมใ่ช่พลงังานไฟฟา้
แสงอาทิตย์ 

ถ้าจะลงทนุตัง้แตร้่อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วขึน้ไป ต้อง
ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นรายอื่นของ GEP เข้าร่วมลงทนุด้วยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
30 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

ธุรกิจพลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย์ ถ้าจะลงทุนเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว หรือ
เป็นผู้ ถือที่มีสดัส่วนการลงทนุรายใหญ่รายเดียว (Single Largest 
Investor) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายก่อน  
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9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม  2561 ได้ก าหนดระเบียบข้อบงัคบัโดย
ก าหนดนโยบายการปอ้งกนัและก ากบัการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ดงันี ้  

ตามที่บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) มีนโยบายที่จะก ากบัดแูลกิจการด้านการปอ้งกนัและก ากบั
ดแูลการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท รวมถึงข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมใด ๆ ที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน (ธุรกรรมลบั)  

ไปเพื่อประโยชน์สว่นตน โดยบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการปอ้งกนัและก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ดงันี ้
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้างของบริษัท และบริษัทยอ่ยจะต้องรักษาความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้างของบริษัท และบริษัทยอ่ยจะต้องรักษาความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

2.  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้างของบริษัท และบริษัทยอ่ยจะต้องไมน่ าความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ประโยชน์แก่
บคุคลอื่นใด หรือบคุคลภายนอกบริษัท หรือบคุคลอื่นซึง่มิได้ท าหน้าที่ในการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ไมว่า่ทางตรง
หรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3.  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้างของบริษัท และบริษัทยอ่ยจะต้องไมท่ าการซือ้ขาย 
หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ย และ/หรือเข้าท านติิ
กรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในบริษัท และบริษัทยอ่ย ในลกัษณะเอาเปรียบผู้ลงทนุรายยอ่ย หรือ
ในลกัษณะอนัอาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท และบริษัทยอ่ยไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้
รวมถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้าง
ของบริษัท และบริษัทยอ่ยด้วย  

ทัง้นีห้้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั (รวมถงึคูส่มรสและบตุรซึง่ยงัไมบ่รรลนุิติ 
ภาวะ) ของบริษัท และบริษัทยอ่ยที่รับทราบข้อมลูภายใน ด าเนินการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผย และภายหลงัจากการเปิดเผย 24 ชัว่โมง ส าหรับข้อมลูงบการเงินรายไตรมาส งบ
การเงินรายปี รวมถงึธุรกรรมการเข้าท ารายการใด ๆ ที่อยูร่ะหวา่งรอการน าเสนอเข้าสูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทใน
ครัง้ถดัไป ที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นหรือหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่บคุคลอื่น
ด้วย 

4.  กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่ท่ีต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่น

ด้วยกนัฉนัสามีภริยา บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถึงนติิบคุคลที่ผู้มีหน้าที่รายงาน คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนั

สามีภริยา หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดและมี

สดัสว่นการถือหุ้นมากที่สดุในนิตบิคุคลนัน้ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ส านกังาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 โดยหากเป็นกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ให้รายงานภายใน 7 วนั

ท าการ นบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ และภายใน T+3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท  
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5. ในสว่นของกรรมการของบริษัทให้รายงานการซือ้ – ขายหุ้น หรือการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทในกรณีที่มกีาร

เปลีย่นแปลงให้ที่ประชมุคณะกรรมการรับทราบด้วยทกุครัง้ 

ท้ังงน้ีบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวนัิยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังน้ี 
ความผิดคร้ังที่ 1 ตักเตือนเป็นหนังสือ หรือพจิารณาตัดเงนิเดือน/ค่าจ้าง 
ความผิดคร้ังที่ 2 ให้พักงานหรือให้ออกจากงาน 
นอกจากน้ีส าหรับความผิดโดยการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหุ้นยังอาจมีโทษอาญาตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนดด้วย 

กำรก ำหนดรำยละเอียดบุคคลที่อำจเข้ำข่ำยกำรรับรู้ข้อมูลภำยในของบริษัท มีดังนี ้
1. กรรมการ 
2. ผู้บริหาร 
3. พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั  

ผู้มีหน้ำที่ต้องจัดท ำและส่งรำยงำนกำรถอืหลักทรัพย์ของบริษัท 
1. กรรมการ 
2. ผู้บริหาร 
3. คูส่มรส หรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ของกรรมการ 
4. คูส่มรส หรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา ของผู้บริหาร 
5. บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ของกรรมการ 
6. บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ของผู้บริหาร 
7. นิติบคุคลที่กรรมการ ผู้บริหาร คูส่มรส หรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุติิภาวะ ถือหุ้น

รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุ้นมากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 
 

กำรจัดให้มีหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติงำน (Compliance Unit) 
หนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ก ากบัดูแล สอบทานเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการอยา่งถกูต้อง 

2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามฝ่าย
จดัการให้ระงับการกระท ารายการใดหรือการกระท าใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืน กฎหมายข้อก าหนด หรือกฎระเบียบ
ดงักลา่ว 

3. สอบทานหลกัฐาน กรณีมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

4. ประสานงานกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานหรือร่วมกนั
หาแนวทางปฏิบตัิให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
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5. การเข้าร่วมในการพิจารณาก าหนดและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสม ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของ
บริษัทเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพงึปฏิบตัิที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่าง
ถกูต้อง 

6. เป็นศนูย์รวมและเผยแพร่ข้อมลู ตลอดจนให้ความรู้และค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเก่ียวกบั
วิธีปฏิบตัิงานเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่พงึต้องปฏิบตัิตา่ง ๆ 

 
9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

บริษัทมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี (Audit Fee) 

ส าหรับปี 2562 บริษัทได้วา่จ้างผู้สอบบญัชี ได้แก่ นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
5389 แหง่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรอบปี 2562 โดยมีคา่
ตรวจสอบบญัชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินรวม 1,740,000 บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 

2. คา่สอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee) 
คิดเป็นจ านวนเงิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจ านวนเงินส าหรับค่าตอบแทนผู้ สอบ

บัญชีประจ าปี 2562 เท่ากับ 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ในปี 2562 ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5389 จาก

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ซึ่งอยู่ในรายช่ือผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกับ
บริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
 
10.1 นโยบำยภำพรวม 

บริษัทได้พิจารณาประเด็นส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวงั
ของผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้
 
หลักกำรคดัเลือกประเดน็ 
กำรระบุประเด็น: พิจารณาที่มาของข้อมลูเร่ิมต้นจากนโยบายการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน และข้อมลูจากผู้มีสว่นได้เสยี
จากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ให้ความส าคญั หรือให้ความคาดหวงัซึง่ประเด็น
เหลา่นีอ้าจเกิดผลกระทบตอ่ความยัง่ยืนทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านสิง่แวดล้อม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
เพื่อระบปุระเด็นส าคญัที่มีนยัส าคญัตอ่องค์กรและผู้มีสว่นได้เสยีโดยวิธีการประเมินและการให้น า้หนกัตามที่บริษัทก าหนด 

 ภายในองค์กร : การประชมุผู้บริหาร ผลส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังาน 
การรวบรวมข้อมลูจากที่ประชมุในระดบัพนกังาน รวมถึงข้อมลูที่หวัหน้างานรวบรวมจากพนกังานท่ี
เสนอแนะผา่นหวัหน้างาน โดยการน าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์ข้อมลูความคาดหวงัด้านความยัง่ยืนทัง้
ตอ่พนกังานและองค์กรเพื่อก าหนดประเด็น 

 ภายนอกองค์กร : การประชมุผู้ถือหุ้น การเข้าเยีย่มชมกิจการ (Company Visit) ของนกัลงทนุ การ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท การพบปะเยีย่มเยือนคูค้่า และลกูค้า รวมถงึการพดูคยุทัง้แบบเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ เสยีงสะท้อนจากสงัคม และชมุชน บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีส านกังานใหญ่ 
และสาขาทัง้หมดของบริษัท ซึง่บริษัทได้น าข้อมลูเหลา่นีม้าวิเคราะห์ความคาดหวงัจากผู้มีสว่นได้เสยี
เพื่อก าหนดประเด็น 

 
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ : เมื่อระบปุระเด็นที่มีนยัส าคญัตอ่องค์กรและผู้มีสว่นได้เสยีแล้ว บริษัทได้น าประเด็นเหลา่นัน้
มาให้น า้หนกัคะแนนโดยพิจารณาครอบคลมุถึงผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีภายในและภายนอกองค์กรซึง่บริษัทได้ก าหนด
เกณฑ์ให้สอดคล้องกบับริบทขององค์กร  

 
10.2 กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยนื 
 
ขอบเขตของรำยงำนควำมยั่งยนื: น าเสนอข้อมลูการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนเฉพาะของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 ครอบคลมุประเด็นท่ีส าคญัในทกุกิจกรรมของบริษัทแตม่ิได้
รวมถงึบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ยกเว้นการรายงานประเด็นทางด้านเศรษฐกิจซึง่ได้น าผลการด าเนินงานครอบคลมุผล
การด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบริษัทด้วย   
กำรรับรองรำยงำน: รายงานฉบบันีไ้มไ่ด้มีการตรวจรับรองจากหนว่ยงานภายนอก แตไ่ด้ผา่นการพิจารณาและรับทราบ
การจดัท ารายงานโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 และบริษัทยงัไมม่ีแผนท่ีจะสง่ตรวจสอบไปยงั
หนว่ยงานภายนอกองค์กรแตอ่ยา่งใด 
กำรสอบถำมข้อมูล: รายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืนขององค์กร ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่เพื่อสือ่สารสร้างความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถงึบคุคลที่มี
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ความสนใจตอ่ข้อมลูของบริษัท หากมีข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) e-mail: ir@eastcoast.co.th โทรศพัท์: 02-152-7301-4 ตอ่ 202 หรือ 212  
 
10.3 กำรด ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”) ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ โดยมี “บคุลากร” เป็นทรัพยากรที่ส าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร สร้าง
คณุคา่และนวตักรรม เพื่อพฒันาให้บริษัทเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งเทา่
เทียม รวมถึงการเป็นองค์กรที่อยูร่่วมกบัสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและเพื่อสร้างความเข้าใจตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทจึงได้จดัท านโยบาย ภายใต้
หลกัการพฒันา GEBEC เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้แก่องค์กร ได้แก่ 

G – Governance ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
E – Employees พฒันา “คนเก่ง” อยา่งรอบด้านเพื่อสร้าง “คนด”ี 
B – Business พฒันาตอ่ยอดธุรกิจ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
E – Environment ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
C – Community ชมุชนเข้มแข็ง องค์กรยัง่ยืน 

บริษัทมีความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาธุรกิจให้ก้าวเข้าสูค่วามยั่งยืน ทัง้นีเ้พื่อสร้างความมัน่คง และความแขง็แกร่งในสว่น
ของบริษัทเอง และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี การท่ีจะสร้างความแขง็แกร่ง และเติบโตอยา่งยัง่ยืนได้นัน้ บริษัทเห็น
ความส าคญัวา่ควรเร่ิมจากการพฒันาบคุลากร ซึง่เป็นสว่นส าคญัที่จะก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยั่งยืน ภายใต้แนวทาง 
“We will Move Forward Together” 

 

หัวข้อ รำยละเอียด นโยบำยย่อย 
แนวปฏิบัต/ิเคร่ืองมือ/

มำตรฐำน 
1. Governance ด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล - นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัป
ชนั 

- นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 

- นโยบายการดแูลปกปอ้งผู้ ท่ีแจ้งข้อ
ร้องเรียน 

- นโยบายการปอ้งกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

- นโยบายการใช้ข้อมลูภายใน 

- แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

- จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 
 

2. Employees พัฒนา “คนเก่ง” อย่างรอบด้านเพ่ือ
สร้าง “คนดี” 

- นโยบายการพฒันาบคุลากร 
- นโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร

พนกังาน 

- การส่งเสริมให้พนกังานเข้าร่วม
อบรมทัง้ภายใน และภายนอก
องค์กร 

mailto:ir@eastcoast.co.th%20โทรศัพท์


 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 80  

หัวข้อ รำยละเอียด นโยบำยย่อย 
แนวปฏิบัต/ิเคร่ืองมือ/

มำตรฐำน 
- นโยบายการเคารพสิทธิมนษุยชน 
- นโยบายด้านความปลอดภัย อา

ชีว 
อนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

- การจดัหลกัสตูรอบรมเพ่ือ
พฒันาบคุลากร 

- การเปิดโอกาสให้พนกังาน
สามารถแสดงความคดิเหน็ได้
อย่างเทา่เทียม  

3. Business พฒันาตอ่ยอดธุรกิจ เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

- นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

- การก าหนดโครงสร้างการ
บริหารจดัการความเส่ียงของ
องค์กร 

- การขยายธุรกิจเพ่ือลดการ
พึง่พิงธุรกิจหลกัเพียงอย่าง
เดียว 

4. Environment ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

- นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การบริหารจดัการของเสีย และ
วสัดเุหลือใช้ 

- การใช้พลงังานทดแทนใน
กระบวนการผลิต  

- การเข้าร่วมโครงการ
อตุสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) 

- การใช้ทรัพยากร หรือวสัด ุใน
กระบวนการผลิตอย่างคุ้มคา่ 
เพ่ือลดขยะ 

- การตระหนกัถงึแนวทาง
เศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular 
Economy) 

5. Community ชมุชนเข้มแข็ง องค์กรยัง่ยืน รวมถงึการ
มีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบั
คณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 

 - การให้ความส าคญัตอ่กิจกรรม
ท่ีชมุชนจดัขึน้ 

- การเข้ารับฟังความคดิเหน็ของ
ชมุชน 

 
การด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนขององค์กร ได้มีการก าหนดตวัชีว้ดัที่สามารถติดตามและ

ประเมินประสทิธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท จากตวัชีว้ดัในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็น
ข้อมลูส าคญัส าหรับการก าหนดแนวทางการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืนและตอ่เนื่อง ทัง้นีบ้ริษัทมีความมัน่ใจวา่นโยบาย
ดงักลา่วจะได้ความร่วมมือจากพนกังาน และผู้บริหารของบริษัท เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนขององค์กรตอ่ไป 
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กลยุทธ์หลกัในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื 
 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ด าเนนิธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้

ความส าคญักบัการพฒันาธุรกิจไปพร้อมกบัการพฒันาบคุลากร โดยบริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ “บคุลากร” เป็นทรัพยากรที่
ส าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร รวมถงึเป็นสว่นส าคญัในการตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งสมดลุ 
นอกจากการพฒันาบคุลากรเพื่อก้าวเข้าสูค่วามยัง่ยืน บริษัทยงัค านงึถึงการพฒันาชมุชน สงัคม รวมถงึสิง่แวดล้อมให้
เติบโตควบคูไ่ปกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท โดยก าหนดเป็นกลยทุธ์เพื่อเป็นกรอบในการพฒันา ดงันี ้
 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

 พฒันา “คนเก่ง” อยา่งรอบด้านเพื่อสร้าง “คนดี”  
บริษัทก าหนดคณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีทกุคนในองค์กรจ าเป็นต้องม ี พร้อมกบัก าหนดความสามารถตามต าแหนง่
งานไว้อยา่งชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการท างานของพนกังานตลอดจนการบงัคบัใช้กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้สร้างนวตักรรมผา่นเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง ให้กบับริษัท และสงัคม 

 สร้างความสมดลุระหวา่งงานและคณุภาพชีวิตของพนกังาน (Work Life Balance)  

บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของพนกังาน ถ้าพนกังานมคีวามสขุในการท างาน และมีความสขุในการใช้ชีวิต
สว่นตวัควบคูก่นัไปจะท าให้เกิดสขุภาวะของชีวิต ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จ ความมัน่คง และ
ความก้าวหน้าของพนกังาน องค์กร และสงัคมร่วมกนั 

 การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีสว่นได้เสยี 

บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเป็นธรรม ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล ให้ความส าคญัตอ่ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้จากกระบวนการ รวมถึงรับฟังความเห็นจากผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรผา่นเวทกีาร
ประชมุ และช่องทางตา่ง ๆ เพือ่น ามาปรับปรุง ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูการ
ปฏิบตัิ การด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการด้านตา่ง ๆ อยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผา่นรายงานประจ าปี 
เว็บไซต์ จดหมายขา่วชีแ้จงผลการด าเนินงานทกุ ๆ ไตรมาส และประจ าปี รวมถึงการให้ข้อมลูผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผา่นมาบนเวทกีารประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 การให้ความส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของบคุลากรในองค์กรอยา่งเทา่เทียม 

บริษัทตระหนกัวา่บคุลากร คือ ทรัพยากรที่ส าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร  

 สง่เสริมให้บคุลากรมจิีตอาสาท าความดเีพื่อสงัคม 

บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัในการสง่เสริมให้พนกังานมจิีตสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เกิดสงัคมที่นา่อยู ่ ทัง้
ภายใน และภายนอกองค์กร 

 
ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ 

 เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัด้วยสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ และความรับผิดชอบ โดย “ซ้ือของดี ผลิตของดี และ

ส่งมอบของด”ี 
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บริษัทก าหนดเปา้หมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจผา่นการสร้างมลูคา่อยา่งยัง่ยืนให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี สร้างสรรค์ให้
เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางด้านการแขง่ขนั และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการ 

 การขยายธุรกิจสูก่ารลงทนุในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นเิจอร์ 

บริษัทมีแผนกลยทุธ์ในการสร้างความมัน่คงให้กบัองค์กร โดยการขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจอืน่ โดยเน้นการ
ลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มคา่ในระยะยาวแก่องค์กร และผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อเพิม่รายได้และเสริมความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน แตท่ัง้นีก้่อนการลงทนุในธุรกิจใหม ่ ๆ บริษัทได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการอยา่ง
รอบคอบ ทัง้ยงัมีการจดัท าแผนบริหารความเสีย่งตา่ง ๆ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุง่เน้นการพฒันาธุรกิจไปพร้อมกบัการพฒันาชมุชน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ พร้อมสง่เสริมการ
สร้างเพื่อทดแทนทรัพยากรที่สญูเสยีไป  

 สร้างอาชีพและรายได้ให้กบัชมุชน  

บริษัทเช่ือมัน่วา่หากชมุชนเข้มแขง็ การด าเนินธุรกิจของบริษัทก็จะสามารถพฒันาตอ่ไปได้อย่างมัน่คง บริษัทจงึ
มุง่เน้นการสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดขึน้ แก่คนในชมุชนเพื่อคณุภาพชีวติที่ดี และสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่ง
เข้มแขง็ 

 การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อให้สงัคมได้รับโอกาสทัง้ด้านการศกึษา การบ ารุงศาสนา รวมถงึการสนบัสนนุ

โรงพยาบาล เพื่อให้คนในชมุชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอยา่งทัว่ถึง 

 พืน้ท่ีสเีขียว 

บริษัทมุง่เน้นการพฒันาเพื่อยกระดบัความคิด และการกระท าของพนกังานในการสร้างผลลพัธ์ที่สามารถลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้น้อยที่สดุ โดยครอบคลมุกระบวนการทางธุรกิจ เน้นการสง่เสริมการพฒันานวตักรรม
ของผลติภณัฑ์ เพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และการสง่เสริมให้มกีารปรับปรุงหน้างานเพื่อลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกในภาพรวมขององค์กร สร้างเป็นความตระหนกัรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมระดบับคุคล 

 การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่  

บริษัทสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ ให้พนกังานเห็นความส าคัญของทรัพยากรใช้ให้เกิดประสทิธิภาพ 
รวมถงึสง่เสริมให้เกิดการสร้างเพือ่ทดแทน อีกทัง้ยงัมีการติดปา้ยรณรงค์เร่ืองการประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟา้ตาม
จดุตา่ง ๆ ภายในบริษัท  
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กำรร่วมสร้ำงห่วงโซ่คุณค่ำ 
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กำรเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล เคารพสทิธิของกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และการเสริมสร้างความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของแตล่ะกลุม่ โดยบริษัทค านงึถงึผลกระทบ
ทัง้ในทางบวก ทางลบ หรือทัง้ทางตรง และทางอ้อม เพือ่สร้างความความพงึพอใจแก่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทอยา่งเทา่เทียมกนั 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ควำมคำดหวัง กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวัง วิธีกำรสื่อสำร 

พนักงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การจา่ยคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม และ
สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ 

(2) โอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ 
(3) การพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง 
(4) ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(5) ความสมดลุระหวา่งชีวติ และการท างาน 
 

(1) ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัและปฏิบตัิ
ตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทยีม 

(2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้และ
ความสามารถ พร้อมกบัการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังาน 

(3) นโยบายแผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(4) การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
(5) การเคารพซึง่สทิธิมนยุชน และสทิธิขัน้พืน้ฐาน 

รวมถงึการไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัของพนกังาน
ตอ่ผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง  

(6) เปิดโอกาสให้พนกังานมชี่องทางในการ
ติดตอ่สือ่สาร เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการ
ท างาน 

(1) การส ารวจความผกูพนัองค์กร 
(2) กลอ่งรับความคิดเห็นของพนกังาน 
(3) E-mail 
(4) บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
(5) การจดัสมัมนา กิจกรรมพบปะสงัสรรค์ตาม

โอกาสตา่ง ๆ 
 

ผู้ ถือหุ้น/นกัลงทนุ 
 

(1) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(2) การดแูลสทิธิ และความเทา่เทียม 

(1) ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ 
ของผู้ ถือหุ้น 

(1) การจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และการจัด
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ควำมคำดหวัง กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวัง วิธีกำรสื่อสำร 

(3) ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดี และสม ่าเสมอ 
(4) ผลการด าเนินธุรกิจทีด่ี และความยัง่ยืนในการ

ด าเนินธุรกิจ 
 (5) การบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งรอบคอบ 
 

(2) การสง่เสริมอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของ
ผู้ ถือหุ้น  

(3) การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
(4) การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(5) การจา่ยปันผลอยา่งเหมาะสม 
(6) การบริหารธุรกิจภายใต้การจดัการอยา่งยัง่ยืน 

การวางแผนบริหารจดัการความเสีย่งอยา่ง
เหมาะสม 

(2) การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผา่นระบบ ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัท 

(3) การสนทนาพดูคยุตอบข้อซกัถาม 
(4) Web site : www.eastcoast.co.th  
(5) การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ลกูค้า 
 
 
 
 
 
 
 

(1) สนิค้าบริการท่ีหลากหลาย ตรงตอ่ความต้องการ
ของลกูค้า และสนิค้าที่มคีณุภาพ 

(2) สนิค้าที่รับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม และ
สามารถน ากลบัมาหมนุเวียนใช้ใหมไ่ด้ 

(3) ความสะดวกในการเข้าถึงผลติภณัฑ์ 
(4) ความพร้อมและความรวดเร็วในการเข้าถงึ

ผลติภณัฑ์ 
(5) ราคาสนิค้ามคีวามเหมาะสม 
(6) การรักษาข้อมลูความลบัของลกูค้า 
 

(1) ผลติสนิค้าตามมาตรฐาน โดยค านงึถงึความ
ปลอดภยัของลกูค้า และการให้บริการหลงัการ
ขาย 

(2) ใช้วสัดปุระเภท Eco Friendly ในการผลติสนิค้า 
(3) จดัให้มีช่องทางการสือ่สารเพื่อให้ลกูค้าสามารถ

ร้องเรียนตอ่บริษัทได้ และจดัการปัญหาข้อ
ร้องเรียนของลกูค้า 

(4) ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต และ
เป็นธรรม และไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมดิ
สทิธิของลกูค้า 

(5) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์ หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรง
และทางอ้อม  

(1) การเข้าพบลกูค้า 
(2) การส ารวจความพงึพอใจจากลกูค้า 
(3) การท ากิจกรรมร่วมกบัลกูค้า 
(4) การสร้างช่องทางให้ลกูค้าแสดงความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
(5) Web site : www.eastcoast.co.th และ/ 

หรือ www.elegathai.com  
 
 
 

http://www.eastcoast.co.th/
http://www.eastcoast.co.th/
http://www.elegathai.com/
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คูค้่าและเจ้าหนีก้ารค้า (1) ท าการค้าอยา่งเป็นธรรม 
(2) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
(3) การบริหารหว่งโซธุ่รกิจที่ยัง่ยืน 
(4) ความสามารถช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ  
(5) การร่วมกนัพฒันาสนิค้า 
 

(1) ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค 
(2) คดัเลอืกคูค้่าทีม่ีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย มี

มาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั และ
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

(3) รักษาความลบัหรือข้อมลูทางการค้าของคูค้่า 
(4) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีตอ่กนั

แลกเปลีย่นความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุคา่
ให้แก่ผลติภณัฑ์ 

(5) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่อยูน่อกเหนือจากข้อตกลง 

(1) จดัประชมุคูค้่าเป็นประจ าทกุปี 
(2) การพดูคยุหารือเพื่อระดมความคดิเห็นใน

การพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งสร้างสรรค์ 
(3) การเยี่ยมชมกิจการคูค้่า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ 
(4) นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(5) คูม่ือการปฏิบตัิงานในการจดัซือ้จดัจ้าง 
 

คูแ่ขง่ขนัทางการค้า 
 

ด าเนินธุรกิจและแขง่ขนัด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดีและสจุริต 

(1) การปฏิบตัิตามกรอบกติกา การแขง่ขนัด้วยความ
เป็นธรรม 

(2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการวา่
ร้าย 

(3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา/ลขิสทิธ์ิ 
(4) ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง

การค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตและไมเ่หมาะสม 

การประชมุพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเห็น
และความร่วมมือกนัตามวาระตา่ง ๆ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ควำมคำดหวัง กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวัง วิธีกำรสื่อสำร 

เจ้าหนี ้
 

(1) ความสามารถในการช าระหนีต้รงเวลา 
(2) ความสามารถในการท าก าไรจากผลการ

ด าเนินงานของบริษัท 

(1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีต้ามที่ตกลง
การกู้ยมือยา่งเคร่งครัด 

(2) การบริหารจดัการทางการเงินท่ีด ี เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แกเ่จ้าหนี ้

(3) การเปิดเผยข้อมลูการด าเนินงาน และฐานะ 
 ทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
(4) ในกรณีหากไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามเง่ือนไข 

ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบเป็นการลว่งหน้า 
เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิด
ความเสยีหาย 

(5) มีการประชมุเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน 
และจดัเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทกุปี 

(1) การเข้าพบปะพดูคยุ กบัผู้บริหาร หรือ
ผู้ รับผิดชอบ 

(2) การเปิดเผยข้อมลูการด าเนินงานทาง
การเงินอยา่งถกูต้อง และตรงเวลา 

ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
 

(1) ด าเนินธุรกิจที่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน หรือ
สามารถบริหารจดัการผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจได้ 

(2) การบริหารจดัการของเสยีตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินธุรกิจ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(3) การมีสว่นร่วมตา่งๆ ในกิจกรรมของชมุชน 

(1) การสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และเข้าไปมี
สว่นร่วมกบัชมุชน 

(2) ก าหนดให้มีมาตรการปอ้งกนั และแก้ไขผลกระทบ
ที่จะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม อนัเนื่องจากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

(3) การบริหารจดัการระบบดแูลสิง่แวดล้อมที่ดี 
(4) การประเมินผลการจดักิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ เพื่อ

วดัประสทิธิผลตอ่กิจกรรมนัน้ ๆ 
(5) ปลกูจิตส านกึและสง่เสริมการให้ความรู้แก่

(1) กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ (การเข้าไปมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมของชมุชน) 

(2) ส ารวจพดูคยุเพื่อรับฟังข้อคดิเห็น และความ
ต้องการของชมุชนเป็นประจ าทกุปี 

(3) Web site : www.eastcoast.co.th 
 

http://www.eastcoast.co.th/
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ผู้มีส่วนได้เสีย ควำมคำดหวัง กำรตอบสนองต่อควำมคำดหวัง วิธีกำรสื่อสำร 

พนกังานในเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม 
(6) สง่เสริมการใช้เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบที่

ใช้ในกระบวนการผลติที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม 
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กำรคัดเลือกประเด็นส ำคัญที่มีผลต่อควำมยั่งยนื 
 

บริษัทมีการคดัเลอืกประเด็นทีม่ผีลตอ่ความยัง่ยืนโดยพิจารณาจากความเสีย่ง และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ
ด้านความยัง่ยืนของบริษัท และประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ความส าคญั มีกระบวนการจดัล าดบัความส าคญั จากหนว่ยงาน
ที่มีการเช่ือมโยงกบัผู้มีสว่นได้เสยี และผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้ท าการทบทวนประเด็นที่ส าคญัในทกุปี โดยปี 2562 ได้
พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นตา่ง ๆ ที่มีความส าคญัตอ่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี ขององค์กร ในด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านชมุชนและสิง่แวดล้อม ในรูปแบบ Materiality Matrix โดยมีประเด็นที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 

 

 

  

ด้ำนสังคม ด้ำนส่ิงแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ (Economics Performance) 
 
กำรสร้ำงควำมยั่งยนืทำงด้ำนเศรษฐกิจ  

การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในบริษัทเอง ถือเป็นสว่นส าคญัตอ่การพฒันาอยา่งยัง่ยืนของประเทศ 
เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทล้วนแตส่ง่กระทบทัง้ในด้านบวก ด้านลบ ตอ่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทจงึให้
ความส าคญัตอ่สว่นของการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจเป็นอยา่งยิง่ โดยเน้นการบริหารต้นทนุการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ 
เพิ่มความสามารถในกระบวนการผลติ รวมถึงสร้างการเติบโตของรายได้ และผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของ
บริษัท อีกทัง้ยงัให้ความส าคญัในการบริหารจดัการความพงึพอใจของผู้มีสว่นได้เสยีให้เกิดความสมดลุ และความยั่งยืนสบื
ตอ่ไป  
 
1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงนิปี 2562 
 
รำยได้จำกกำรขำย และต้นทุนขำย 
(ล้านบาท) 
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รายได้จากการขาย ต้นทนุขาย 
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สัดส่วนรำยได้จำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำไรสุทธิ (ล้านบาท) 
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ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 

กระดาษปิดผิว 

ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ และร้านค้าปลีก 

รายได้อ่ืน ๆ  
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อัตรำก ำไรขัน้ต้น และอตัรำก ำไรสุทธิ  
(ร้อยละ) 
 

 
 
 
 
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ 
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สัดส่วนรำยได้ระหว่ำงกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำภำยในประเทศ และกำรส่งออก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECF มีตวัเลขสง่ออกญ่ีปุ่ นในรูปคา่เงินบาท ใกล้เคียงกนักบัปี 2561 ที่ผา่นมา (มลูคา่การสง่ออกรวม 643.14 ล้านบาท 
ส าหรับรอบ ปี 2562) 
ข้อมลูจากศนูย์ข้อมลูสถิติการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบวา่ ส าหรับการสง่ออกในรอบปี 2562 ในมลูคา่ USD 
1. ตวัเลขการสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ไม้เติบโตขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่นประมาณร้อยละ 6 
2. การสง่ออกเฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่นไปประเทศญ่ีปุ่ นในรูปคา่เงินบาทเพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 13.64 ในขณะท่ีในรูป

คา่เงิน USD มีอตัราลดลงประมาณร้อยละ 5 
 
 
  

 690   707  

 703  
 548  

Export Sales Domestic Sales

ปี 2561 
ปี 2562 22.12% 

2.41% 
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2. กำรกระจำยมูลค่ำสู่ ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. ข้อมูลสดัส่วนกำรถอืหุ้นใน ECF 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด 4,524 ราย โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กำรกระจำยมูลค่ำสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรกระจำยมูลค่ำสู่ ผู้ถอืหุ้น 

13.73 ล้านบาท 

กำรลงทุนด้ำนบุคลำกร 

คา่ตอบแทนพนกังาน 262.03 ล้านบาท 

คา่อบรมสมัมนา 0.44 ล้านบาท 

คา่ตอบแทนกรรมการ 3.63 ล้านบาท 

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

สร้างต้นทนุและคา่ใช้จ่ายเพื่อหมนุเวยีนใน
เศรษฐกิจ 1,259.81ล้านบาท  

ภาษีที่จ่ายให้กบัภาครัฐ 2.58 ล้านบาท 
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0.6% 

37.4% 

กลุม่ครอบครัวสขุสวัสดิ ์

บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากัด 

กลุม่ครอบครัวพานชิ 

กลุม่ครอบครัวปัทมสัตยาสนธ ิ

กลุม่ครอบครัววริยิาทรพันธุ ์

กลุม่โดย บล.เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
กลุม่ครอบครัวสมรพทิักษ์กลุ 

นางสาวทัศนยี ์  วงษ์จริาษฎร ์

นายปรัชญา               คงทวเีลศิ 

 นางมณีรัตน ์  อนันตภ์มูไิตรภพ 

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ ๆ ( 4,482 ราย) 
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4. กำรน ำระบบ KAIZEN มำใช้ในกำรปฏิบตัิงำน 

บริษัทมีความมุ่งเน้นที่จะผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในด้านนวตักรรมการผลิต เพื่อการบริหารจดัการด้านต้นทนุการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ Innovation Day จึงก าเนิดขึน้ภายใต้นโยบายที่ต้องการเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคน 
เสนอวิธีการท างาน หรือแนวทางการท างาน ที่สามารถลดขัน้ตอน ประหยดัเวลา ลดต้นทนุ และที่ส าคญัคือ ยงัคงรักษา
คุณภาพด้านการผลิตไว้ ซึ่งการเสนอแนวคิดนัน้ บริษัทสร้างแรงจูงใจด้วยการน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจ ารณา
คา่ตอบแทนให้กบัพนกังาน ส าหรับผู้ที่สามารถริเร่ิมคิดโครงการท่ีช่วยบริหารจดัการต้นทนุแก่บริษัทได้   
 
ตัวอย่ำงผลกำรด ำเนินงำน 
 

1. กำรออกแบบกระบวนกำรผลิตให้ควบคุมทิศทำงไอน ำ้ออกในห้องเกบ็ไม้ 
พนกังานลดเวลาในการคดัเลอืก และการเช็คความชืน้ เป็นการลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน และท าให้บริษัทได้ไม้ที่มีคณุภาพ
ในจ านวนท่ีเพิม่ขึน้ 
 
 

 

 

 

 

 
2. กำรปรับปรุงรูปแบบของชิน้ส่วนเฟอร์นิเจอร์ในกำรประกอบ 
บริษัทได้มีการปรับปรุงรูปแบบการประกอบ ส าหรับการผลติเก้าอี ้ โดยปรับปรุงคณุภาพเคร่ืองกดัเดือย ให้

สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  แทนการใช้แรงงานคนตอก สง่ผลให้บริษัทสามารถลดขัน้ตอนในการ
ประกอบเก้าอีไ้ด้ดงันี ้
 

ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
1. ขัน้ตอนกำรตัดไม้ส ำหรับท ำชิน้งำน 1. ขัน้ตอนการกดัเดือย 
2. ขัน้ตอนกำรเจำะไม้ 2. ขัน้ตอนการประกอบชิน้งาน 
3. ขัน้ตอนกำรตอกเดอืย  
4. ขัน้ตอนกำรประกอบชิน้งำน  

 

  

Before 
After 
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ผลที่ได้รับ 
1. ลดการซือ้เดือยขนาด 10*40 mm และขนาด 10*35 mm  

ยกตวัอยา่งเช่น บริษัทสามารถลดคา่ใช้จ่ายได้โดยลดการสัง่ซือ้เดอืย จ านวน 8 ตวั/การผลติเก้าอี ้1 ตวั หาก
บริษัทจะต้องผลติเก้าอีจ้ านวน 450 ตวั ตอ่เดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท จะสามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายได้
ประมาณ 150,000 บาท ตอ่ปี  

2. ลดคา่แรงงานส าหรับการตอกเดอืย จ านวน 1 คน 

คา่แรง 330 บาท/วนั *27 วนั สามารถลดคา่ใช้จา่ยตอ่เดือนเทา่กบั 8,910 บาท/เดือน และ สามารถประหยดั
คา่ใช้จา่ยได้ประมาณ 110,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี 

3. จากกระบวนการดงักลา่วบริษัทสามารถลดต้นทนุในการผลติได้จ านวน 260,000 บาท/ปี 

 
  
 

  

 

 
 

3. กำรจัดผังวำงเคร่ืองจกัรต ำแหน่งใหม่ 
การจดัวางผงัเคร่ืองจกัรต าแหนง่ใหม ่สง่ผลให้พนกังานสามารถลดระยะทางในการเดิน จากเดิมระยะทาง 180 

เมตร ใช้เวลา 4 นาที เปลีย่นแปลงต าแหนง่การวางเคร่ืองจกัร สง่ผลให้ระยะทางลดลงเหลอื 14 เมตร ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 นาที สง่ผลให้พนกังานสามารถท าชิน้งานได้จ านวนเพิ่มมากขึน้  
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4. กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
บริษัทได้มีแนวทางในการจดัอบรมเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานเป็นประจ า เพื่อเป็นการสง่เสริมทกัษะในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน อีกทัง้ยงัเป็นการลดต้นทนุในการผลติชิน้สว่นเฟอร์นเิจอร์บางประเภทที่จากเดิมบริษัทได้มีการ
สัง่ซือ้จากคูค้่า แตปั่จจบุนัแรงงานท่ีได้รับอบรมพฒันาฝีมือสามารถผลติชิน้สว่นเหลา่นีไ้ด้เอง อาทิเช่น บริษัทสามารถผลติ
เบาะรองเก้าอี ้  สง่ผลให้ลดคา่ใช้จ่ายในการสัง่ซือ้ และลดความผิดพลาดจากการผลติชิน้สว่นผิดขนาด เมื่อเทียบกบัการ
สัง่ซือ้จากบคุคลภายนอกได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 98 

5. กำรลดปริมำณกำรใช้สีในกำรผลิตชิน้งำน 
บริษัทได้มีการพฒันาสตูรสร่ีวมกบัคูค้่า สง่ผลให้ได้สทีี่มคีณุภาพ หรือเรียกวา่ Top High loss และสร้างอโุมงค์อบสชิีน้งาน 
ให้แห้งเร็วขึน้ เพื่อลดเวลา และลดปัญหาริว้รอยในชิน้งาน ทัง้นีส้ามารถลดระยะเวลาในการท าให้ชิน้งานแห้งเร็วขึน้ จาก
เดิมใช้เวลาประมาณ 50 นาที ลดลงเป็น 30 นาที อีกทัง้ ยงัสามารถลดปัญหาในเร่ืองริว้รอยขีดขว่นในชิน้งานได้มากขึน้ 
จากเดิมการอบสชิีน้งานจะมีริว้รอยมากถึง 30 % แตเ่มื่อมกีารปรับเปลีย่นวิธี พบวา่พบปัญหาริว้รอยในชิน้งานเหลอืเพียง 
5% เทา่นัน้  
 
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคม (Quality Social) 

 
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”) มีความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม รวมถึงชมุชนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ที่อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีหรือไมอ่ยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีที่บริษัทเข้าไป
ด าเนินธุรกิจทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมุง่เน้นการมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนเหลา่นีใ้ห้มคีวามเข้มแข็ง เนื่องจาก
บริษัทมีความเช่ือวา่ “ชุมชนเข้มแข็ง บริษัทมั่นคง” ทัง้นี ้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทนัน้อยูภ่ายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การมีคณุธรรม จริยธรรม เคารพ
หลกัสทิธิมนษุยชน ผลกระทบทีม่ีตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม ชมุชน รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทจึงได้มีการ
ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมขึน้มาเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1. มุง่มัน่พฒันาให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง ยัง่ยนื ควบคูก่บัการค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม 
สิง่แวดล้อมและชมุชน 

2. ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่เน้นการมสีว่นร่วมและสนบัสนนุชมุชนองค์กรภาครัฐและ
เอกชนท่ีมีสว่นได้เสยีในการด าเนนิธุรกิจของบริษัททัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 

3. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของพนกังานในบริษัท และปลกูฝังคา่นยิมด้านการมีจิตสาธารณะให้เกิดเป็นวฒันธรรม
องค์กร 

4. ด าเนินงานและใสใ่จให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานและบริหารจดัการสิง่แวดล้อมให้สง่ผล
กระทบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชนน้อยที่สดุ 

5. น าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของบคุลากรในบริษัท รวมถึงสนบัสนนุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ 
เพื่อช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชน  
 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนพนักงำน  
บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ “บคุลากร” เป็นหวัใจส าคญัของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั และเป็นทรัพยากรส าคญั
ในการผลกัดนัให้องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืน การให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างองค์กรแหง่ความสขุที่บคุลากรสามารถ
ท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยสภาพแวดล้อมที่สนบัสนนุกระตุ้นตอ่การสร้างสรรค์สิง่ใหม ่ๆ และการสร้างความผกูพนั
ของบคุลากรตอ่องค์กร ยงัเป็นความท้าทายที่ส าคญัส าหรับองค์กรในปัจจบุนัเป็นอยา่งยิ่ง โดยบริษัทมแีนวทางที่จะ



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 99 

ตอบสนองตอ่แนวทางการเสริมสร้างองค์กรการท างานอยา่งมีความสขุ เพื่อความยัง่ยืนขององค์กรและการเติบโตของธุรกิจ
อยา่งตอ่เนื่อง ในแนวทางตา่ง ๆ ที่ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ผลกำรส ำรวจควำมผูกพันต่อองค์กร ประจ ำปี 2562 
บริษัทเลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังาน จึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น เพื่อเป็นประโยชน์
ตอ่การพฒันาสร้างความยัง่ยืนทัง้ในสว่นของพนกังานเอง และบริษัท ซึง่สามารถสรุปข้อคิดเห็นได้ดงันี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการส ารวจเร่ือง ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานในปี 2562 พบวา่ คา่เฉลีย่โดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 67.90 ซึง่
มากกวา่คา่เฉลีย่ในปี 2561 ซึง่อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 67.59 ส าหรับหวัข้อที่มีคะแนนสงูสดุได้แก่ หวัข้อที่ 2 ความสามารถของ
หวัหน้างาน มีคะแนนเทา่กบัร้อยละ 75.40 ซึง่มีคะแนนเพิ่มขึน้กวา่ปี 2561 เลก็น้อย และส าหรับหวัข้อที่มีคะแนนต ่าสดุ คอื 
หวัข้อที่ 6 ด้านโอกาสในการเตบิโตในสายงาน มีคะแนนเทา่กบัร้อยละ 60.56 ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่มคีะแนน
เทา่กบัร้อยละ 63.06 ทัง้นีบ้ริษัทจะจดัหาแนวทางเพื่อการพฒันาและปรับปรุงให้เกิดภาพและเหน็เป็นรูปธรรมที่ชดัเจนขึน้
ตอ่บคุลากรส าหรับโอกาสในการเติบโตในสายงานตอ่ไป 

 

 

1. ภาพลกัษณ์องค์กร              2. หวัหน้างาน 
3. เพื่อนร่วมงาน                    4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
5. ความมัน่คงในการท างาน      6. โอกาสเติบโต 
7. คณุภาพชีวิต                     8. คา่ตอบแทน และการประเมินผล 
9. การสือ่สารในองค์กร          10. ความผกูพนัธ์ตอ่องค์กร 
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เป้ำหมำยกำรส ำรวจควำมผูกพันต่อองค์กร  
วตัถปุระสงค์ : เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานของบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสือ่สารข้อมลูตา่ง ๆ ได้
อยา่งอิสระ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบริษัทร่วมกนั 
ประโยชน์ตอ่พนกังาน : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเพิ่มขึน้  
ประโยชน์ตอ่บริษัท : ได้ทราบถงึข้อเสนอแนะของพนกังานอยา่งทัว่ถึง ไมเ่ฉพาะกลุม่ หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ เพื่อน าข้อมลู
ดงักลา่วมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบริษัท สร้างความผกูพนัธ์ พฒันาพนกังาน เพื่อการเติบโตอยา่งมัน่คงขององค์กร 
เปา้หมาย : บริษัทตัง้เปา้หมายคะแนนเฉลีย่รวมทัง้หมดเทา่กบัร้อยละ 70 ส าหรับปี 2562 มีคะแนนเฉลีย่รวมต ่ากวา่
เปา้หมายที่ตัง้ไว้ ซึง่มีคะแนนเทา่กบัร้อยละ 67.90 ทัง้นี ้ บริษัทอยูร่ะหวา่งหาแนวทางในการบริหารจดัการ ในด้านตา่ง ๆ 
เพื่อให้เกิดความสมดลุกบัทัง้พนกังาน และบริษัท 
 

จ ำนวนพนักงำน (คน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

*รำยละเอียดจ ำนวนพนักงำนเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 2562 ของบริษัท 

 
กำรเคำรพด้ำนสทิธิมนุษยชน 

สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หมายถึง สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ 
ไมถ่กูเลอืกปฏิบตัเิพียงเพราะความแตกตา่งทางด้านร่างกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุ สผิีว 
การศกึษา สถานะทางสงัคมหรือเร่ืองอื่นใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศจะก าหนด  

บริษัทตระหนกัถงึการเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิขึน้ ดงันี ้
1. ให้ความเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน โดยไมม่ีการแบง่แยกถ่ินก าหนด เชือ้ชาต ิ เพศ อาย ุ สผิีว ศาสนา ฐานะ 

ชาตติระกลู การศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้มีความเก่ียวข้องและสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน โดยให้
เกียรตซิึง่กนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเทา่เทียม 

2. พนกังานในทกุระดบัจะได้รับการคุ้มครองสทิธิด้านความปลอดภยัสว่นบคุคลในการปฏิบตัิงาน การมี
สถานท่ีท างานท่ีสะอาด ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะ  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 101 

3. การให้สทิธิเสรีภาพเพื่อสทิธิทางการเมือง แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมแ่อบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สนิ 
อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทางการเมือง 
ซึง่บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่ห้การสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่  

4. บริษัทจะเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ตามหลกันิติธรรม  
5. บริษัทไมม่ีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก โดยไมพ่จิารณารับบคุคลทีม่ีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เข้าท างาน 
6. การพิจารณาจ่ายคา่แรงงานและค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม และในทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดัให้มีกิจกรรมประชมุ

ประจ าปี ซึง่วนัดงักลา่วพนกังานจะได้เข้าพบและรับทราบถงึนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในรอบปี
นัน้ ๆ รวมถึงข้อคิด หลกัการท างาน หลกัการใช้ชีวติจากผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจดักิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามคัคภีายในองค์กร  

7. สอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน ไมล่ะเลยหรือเพกิเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยละเมิด
สทิธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่
รับผิดชอบทราบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่ง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม
ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบผา่นช่องทางตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้  

8. ผู้กระท าการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท า
ดงักลา่วนัน้ผิดกฎหมายด้วย 

 
ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทยงัไมเ่คยได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด 

 
นโยบำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำน 

 
บริษัทมีนโยบายพจิารณาคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจ้าง โดยพิจารณาจากอตัราการเติบโตของผลการ

ด าเนินงานในแตล่ะปีเป็นส าคญั ตอ่มาจะพิจารณาการปรับเพิม่ขึน้ของอตัราคา่ตอบแทนให้ครอบคลมุเงินเฟอ้ในแตล่ะปี 
และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึน้เป็นรายบคุคลตามระดบัความมีอตุสาหะ ตัง้ใจ ทุม่เท และความสามารถในการปฏิบตัิงาน
เป็นล าดบัตอ่มา ทัง้นีจ้ากการท่ีกลา่วถงึการพิจารณาในข้างต้นนัน้ ล้วนแตต่ัง้อยูบ่นหลกัความเป็นธรรม เพื่อรักษาและ
สร้างแรงจงูใจในการท างาน เพื่อเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เนื่อง 
 
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

1. บริษัทมีการประเมินคา่จ้างตามความเหมาะสมกบังานในแตล่ะต าแหนง่ 
2. บริษัทได้จดัให้มีระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่พนกังาน โดยใช้ KPIs 

ขององค์กรเป็นตวัวดัผล 
 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 102 

สิทธิขัน้พืน้ฐำนที่พนักงำนได้รับ 
สวัสดกิำรแยกตำมประเภทพนักงำน 

พนักงำนประจ ำ พนักงำนสัญญำจ้ำง พนักงำนทดลอง
งำน 

เงินเดือน / / / 
คา่ลว่งเวลา / / / 
วนัหยดุ / / / 
การลาหยดุ (ลาป่วย ลากิจ) / / / 
คา่รักษาพยาบาล (ประกนัสขุภาพ) / /  
การตรวจสขุภาพประจ าปี / /  
การให้ความชว่ยเหลอืพนกังานท่ีประสบอนัตราย หรือ
เจ็บป่วย อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิงานให้กบับริษัท 

/ / / 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ / /  
ยนูิฟอร์มพนกังาน (เฉพาะเสือ้ ปีละ 3 ตวั) / /  
ทนุการศกึษาบตุร /   
เงินชว่ยเหลอืงานฌาปนกิจศพ / / / 
คา่ซือ้ของเยี่ยมผู้ ป่วย / / / 
สว่นลดคา่สนิค้าราคาพนกังาน / /  
คา่ใช้จา่ยในการเดินทางภายในประเทศและ
ตา่งประเทศอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิงานให้กบับริษัท 

/ / / 

 
นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
1. บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ และมาตรฐานเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ตามที่ราชการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
2. บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่องและจะ

จดังบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม 
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้  ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัด

กิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อสร้างจิตส านกึด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อม
อยูเ่สมอ 

4. บริษัทจะจดัเตรียม จดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลที่มีประสทิธิภาพให้พนกังานได้ใช้ และสวมปอ้งกนั ตามความ
เหมาะสมตอ่ลกัษณะและการปฏิบตัิงานของพนกังาน  

5. บริษัทจะเอาใจใส่ ส ารวจตรวจตราในเร่ืองความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ
เก่ียวกับความปลอดภยัของบริษัท ตลอดจนการเอาใจใส ่ควบคมุดแูลให้พนกังานสว่มใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัภยัตามที่
บริษัทได้ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 
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6. บริษัทจะยกระดบัและพฒันาสิง่แวดล้อมภายในบริษัท สถานท่ีท างาน ความสะอาดโดยรอบบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้มี
ความปลอดภยั มีสภาพแวดล้อมที่ดีถกูสขุลกัษณะ อนัน ามาซึง่คณุภาพชีวิตการท างานและสขุภาพท่ีดีโดยทัว่กนัของ
พนกังาน 

7. บริษัทให้ความส าคญัตอ่การให้ความร่วมมือของพนกังานในการปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและสิง่แวดล้อม ความส าเร็จในการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุโดยถือเป็นปัจจยัหนึง่ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

8. บริษัทถือวา่ความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนวิธีการปฏิบตัิงานที่ถกูต้องปลอดภยัเป็นหน้าที่ของพนกังานและ
ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัชัน้ท่ีจะต้องถือปฏิบตัิและรับผิดชอบ 

9. บริษัทถือว่าพนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบตัิเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอะแนะ 
ข้อคิดเห็นตา่ง ๆ ของพนกังาน โดยจะน าไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่พนกังานมากที่สดุ 

10. ในกรณีที่พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน บริษัทจะให้การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
พนกังานผู้ได้รับอบุตัิเหตใุห้สามารถด ารงชีพอยูไ่ด้ตามสมคววร 

 
โครงสร้ำงหน่วยงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงสรุปจ ำนวนกำรเกดิอุบตัิเหตุจำกกำรท ำงำน ประจ ำปี 2561 – 2562 

 

ควำมรุนแรง/ควำมเสียหำย 
จ ำนวนครัง้ 

กำรรักษำ 

ปฐมพยำบำลเบือ้งต้น ส่งโรงพยำบำล 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย (ไมห่ยดุงาน) 18 5 18 5 - - 

ได้รับบาดเจ็บ (หยดุงาน) 6 14 - 14 6 14 

รวม 24 19 18 19 6 14 
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กิจกรรมส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภยั 
อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการชว่ยชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังาน 
ลกูค้า และบคุคลท่ีมาติดตอ่งาน โดยได้มีการปรับปรุงและตรวจเช็คระบบปอ้งกนัภยั ทัง้ด้านอคัคีภยัและภยัจากทางน า้
อยา่งสม า่เสมอ รวมถึงวา่จ้างทมีวิศวกรที่ได้ผา่นการอบรมและขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอปุกรณ์ ในการเข้า
มาดแูล และควบคมุการด าเนนิงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหน้าที่หลกัในการ
ตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ ระบบสขุอนามยัและสิง่แวดล้อม ระบบปอ้งกนั
และระงบัอคัคีภยั ระบบบริหารจดัการความปลอดภยัภายในอาคาร รวมทัง้เช็คสมรรถนะของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ของอาคาร
เป็นประจ าทกุปี 
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อบรมด้ำนอัคคีภยัเบือ้งต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ด้ำนสุขภำพของพนักงำน 

บริษัทให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสขุภาพของพนกังาน เพราะสขุภาพท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าให้พนกังาน
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยจดัให้มีบริการตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ าปี
ทกุปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร 
บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิม่ความสามารถและประสทิธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 
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ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรของหนว่ยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 
นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้จดัให้มสีวสัดิการให้กบับคุลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บริษัทมีเปา้หมายการพฒันาบคุลากรท่ีเป็นพืน้ฐานส าคญัคือ  
1. บริษัทสง่เสริมให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เข้ารับการอบรม สมัมนา ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องและ

เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพฒันาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารอยา่งตอ่เนื่อง 

2. การให้พนกังานเป็นผู้มีสว่นร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเองน าเสนอความ
คิดเห็นมมุมองในการท างาน เพือ่พฒันาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่ม
มากขึน้ 

3. สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้
ผลตอบแทนแก่บุคลากรทัง้จากผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างานโดย
เฉพาะที่ตวับคุคล  

4. ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้จากการปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัการท างานจริงที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

5. สง่เสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อให้ทนัตอ่สถานการณ์
ด้านการผลติ ด้านการพฒันาสนิค้า การตลาด รวมถงึเรียนรู้ตอ่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานของบริษัทให้มคีวามทนัสมยัและสามารถ
ปรับตวัได้ทนัตอ่ทกุ ๆ สถานการณ์ ในภาวะอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

6. สง่เสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมลูคา่เพิม่ (Value Added) ให้เกิดขึน้ในผลติภณัฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลติ
และจ าหนา่ย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นท่ีต้องการของผู้ บริโภคให้เกิดขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง 

7. ส่งเสริมการพฒันาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการท างาน ที่จะต้องสร้างการ
พฒันาและความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคมุ
คา่ใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจดัการให้สดัสว่นต้นทนุและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่
จะต้องบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
แนวทำงกำรปฏิบตัิ  

1. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความต้องการ ความจ าเป็นในการพฒันาบคุลากรของ
บริษัท และก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาประจ าปี พร้อมทัง้จดัท างบประมาณคา่ใช้จา่ยให้เสร็จสิน้ โดยแผนพฒันา
บคุลากรจะต้องสอดคล้องกบัความต้องการ ความจ าเป็นท่ีแท้จริงตามแผนการพฒันาของบริษัทและจะต้องได้รับ
การอนมุตัจิากผู้บงัคบับญัชา โดยในแตล่ะแผนกจะต้องสง่แผนการพฒันาประจ าปีให้กบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล
ลว่งหน้าเสมอ 

2. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะต้องคอยติดตามแผนการฝึกอบรม หากมีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงหรือปรับเปลีย่น
แผนการพฒันา โดยจะต้องแจ้งฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อทราบ 
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3. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะต้องควบคมุงบประมาณในการพฒันาให้อยูใ่นแผนงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ 
4. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะด าเนินงานในฐานะท่ีเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบการฝึกอบรม โดยทกุฝ่ายทีจ่ะจดัฝึกอบรม

จะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคลในเร่ืองของ วนั เวลา สถานท่ี สือ่การเรียนการ
สอน รวมถึงอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที่จะต้องใช้ เป็นต้น 

5. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นผู้ รับผิดชอบในการประเมินและติดตามผลของหลกัสตูรตา่ง ๆ ที่ได้จดัไปแล้ว 
 

นอกจากนีค้ณะกรรมการได้ก าหนดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอด
ต าแหนง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเก่ียวกบัแผนการ
สบืทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษัทยงัคงต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางแผนการสืบทอดต าแหน่งงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดย
บคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานแทนต าแหนง่ที่วา่งลงได้อยา่งตอ่เนื่อง หรือ
เพื่อการก้าวสูต่ าแหนง่ที่สงูขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. จดัให้ผู้บริหารระดบัรองลงไปมีโอกาสได้ท างานร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูในสายงานท่ีตวัเองมีบทบาทรับผิดชอบ 
การได้เข้าร่วมรับฟังการประชมุในระดบัท่ีเป็นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงู  

2. จดัเตรียมให้มีบคุลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้กวา่เดมิ
เพื่อเตรียมรองรับในระดบัต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 

3. ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัรองทีม่ีศกัยภาพเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่งาน 
4. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดบัรองมโีอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผู้น าองค์กร การสร้างจิตส านกึ

ในระดบัความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ตอ่องค์กร รวมถงึแนวทางบริหารงานบคุลากรในสายงานท่ีตวัเองเป็น
ผู้ รับผิดชอบ 

5. พฒันาให้ผู้บริหารงานระดบัรองมีโอกาสได้น าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงู 
 
ส าหรับระดบัพนกังาน บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มศีกัยภาพสงูในองค์กร โดยการมอบหมายนโยบายจากบริษัท

ในการพิจารณาคดัเลอืกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการรับชว่งสบืทอดต าแหนง่ โดยจะแจ้งกบับคุคลดงักลา่วให้รับทราบ 
รวมถงึการเตรียมแผนงานการเพิม่ขอบเขตความรับผิดชอบ อ านาจในการตดัสนิใจ และการสง่เข้าร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูร
ตา่ง ๆ ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกบัการพฒันาศกัยภาพให้กบับคุคลดงักลา่ว และต าแหนง่งานท่ีจะก้าวขึน้ไปในอนาคต 
ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบับริษัทวา่จะมีความพร้อมในการเตรียมบคุลากรเพื่อทดแทนได้ทนัทีเมื่อมีต าแหนง่
วา่งลงและปอ้งกนัความเสีย่งในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนรองรับการขยายธุรกิจได้ตอ่เนื่องในอนาคต 

 
กำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (Work Skill) 

แนวทำง วิธีกำร รวมจ ำนวนชั่วโมง (ต่อปี) 
การพัฒนาในการท า งาน 
(On-the-Job Training) 

ก าหนดมาตรฐานการฝึกอบรมที่จ าเป็นของแต่
ละต าแหน่งงาน และจัดให้หัวหน้าแต่ละ
หน่วยงานสอนงานให้กับพนักงานในขณะ
ปฏิบตัิงานจริง เพื่อให้รับรู้ เข้าใจวิธีการท างาน
ที่ถกูต้อง 

1. หนว่ยงานฝ่ายผลติภายในโรงงาน 
(ไมต่ ่ากวา่ 50 ชัว่โมง) 
2. หนว่ยงานด้านการตลาด 
(ไมต่ ่ากวา่ 10 ชัว่โมง) 
3. หนว่ยงานบญัชี – การเงิน 
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แนวทำง วิธีกำร รวมจ ำนวนชั่วโมง (ต่อปี) 
การอบรมภายในบริษัท (In-
house Training) 

ก าหนดหลกัสตูรความสามารถ โดยแบง่เป็น 
- หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรับพนกังาน 
- หลกัสตูรตามความสามารถเฉพาะ

ต าแหนง่ 
- หลกัสตูรตามความสามารถในการ

บริหารจดัการ 
- หลกัสตูรอื่นๆ 

(ไมต่ ่ากวา่ 30 ชัว่โมง) 
4. หนว่ยงานทรัพยากรบคุคล 
(ไมต่ ่ากวา่ 20 ชัว่โมง) 
5. หน่วยงานด้านเลขานกุารบริษัทและ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(ไมต่ ่ากวา่ 30 ชัว่โมง) 
 

การอบรมภายนอก 
(Public Training) 

การสง่พนกังานไปอบรมในหลกัสตูรที่จดัโดย
สถาบนัภายนอก 

 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรฝึกอบรมปี 2562 
 

หลักสูตร จ ำนวนชั่วโมงที่เข้ำรับกำรอบรบ 
การจดัอบรมภายในของบริษัท(In-house Training) 148 

การจดัอบรมภายนอกของบริษัท (Public Training) 193 

 
เป้ำหมำยด้ำนกำรฝึกอบรม และพัฒนำพนักงำน 
 
วัตถุประสงค์ : บริษัทพิจารณาวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคา่ และเป็นสิง่ส าคญัในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กร 
ดงันัน้ บริษัทจงึมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนกังานทกุคนให้เติบโตไปพร้อมกบัองค์กร 
ประโยชน์ต่อพนักงำน : ได้รับความรู้ ความสามารถ ทกัษะตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ มีประสทิธิภาพในการท างานดีขึน้ และมีโอกาส
ในการก้าวหน้าในต าแหนง่ อาชีพของตนได้เป็นอยา่งดี ซึง่เป็นผลตอบแทนในระยะยาวที่ได้รับจากบริษัท 
ประโยชน์ต่อบริษัท : บริษัทมีศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจทีด่ีขึน้ และสร้างความผกูพนัตอ่องค์กรส าหรับพนกังาน 
 

ด้ำนกำรพัฒนำและกำรดูแลพนักงำน 
 
บริษัทได้สนบัสนนุสขุภาวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้างสมดลุยภาพระหว่างชีวิตส่วนตวัและการ

ท างานให้บคุลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสขุที่ยัง่ยืน และพร้อมแบ่งปันความสขุสู่สงัคมภายนอก โดย
กลไกของ Happy Work Place ประกอบด้วยกลอ่งแหง่ความสขุ 8 ประการ ดงันี ้

 
1) Happy Body บริษัทรณรงค์ให้พนกังานใสใ่จสขุภาพ สง่เสริมการออกก าลงักาย และรับประทานอาหารที่

มีประโยชน์ เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน สง่ผลให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ  
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2) Happy Brain บริษัทสง่เสริมให้พนกังานมีความใฝ่รู้ และพฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหลง่การเรียนรู้ 
และโอกาสตา่งๆ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาฝีมือ สง่ผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และบริษัท ยงัจดั
หลกัสตูรการอบรมให้กบัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของสถาบนัครอบครัว เมื่อพนกังานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น 
และมัน่คง จะเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพนัในครอบครัวและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่าง
ครอบครัวของพนกังานกบัองค์กร  

4) Happy Heart  บริษัทรณรงค์การมีน า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน า้ใจไมตรี เอือ้
อาทรต่อกันในที่ท างาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามคัคีกัน เช่น การแบ่งปันสิ่งของ 
ปลกูฝังให้เกิดเป็นสงัคมแหง่การให้ 

5) Happy Money บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานรู้จกัการเก็บออม การบริหารจดัการเงิน ให้มีเงินเก็บ รู้จกัใช้ 
ไมเ่ป็นหนีส้นิ เป็นการสง่เสริมให้พนกังานใช้จ่ายอยา่งประหยดั มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น  

6) Happy Relax บริษัทสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัผอ่นคลายตอ่สิง่ต่าง ๆ  เป็นการสร้างความสนกุสนาน ผ่อน
คลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการท างาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและก าลงัใจที่ดี และท าให้
พนักงานมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  เช่น การรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุย 
ปรึกษาหารือกนัในบรรยากาศที่ผอ่นคลาย  

7) Happy Society บริษัทสง่เสริมการอยู่ร่วมกนัในสงัคมทัง้ในบริษัท และสงัคมรอบด้าน เป็นการสง่เสริม
ความรักสามคัคี เอือ้เฟือ้ต่อชุมชนที่ท างาน ชุมชนที่พกัอาศยั ช่วยเหลือสงัคมรอบข้าง ซึ่งหากสงัคมรอบ
ข้างดี องค์กรที่อยูใ่นสงัคมนัน้ยอ่มมีความสขุไปด้วย 

8) Happy Soul  บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีส าคญัต่าง ๆ 
เพื่อให้พนกังานได้มีสว่นร่วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปลกูฝังเร่ืองศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เป็น
การสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานมีความสขุสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกนัอย่าง
สนัติสขุ 

 
กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน 

การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพื่อน าไปสูค่วามก้าวหน้าในหน้าการท างาน รวมถงึการน าความรู้ ความสามารถ 
ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ นอกจากจะเป็นสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นบริษัทให้เติบโตอยา่งมัน่คงแล้ว ทกัษะตา่ง ๆ เหลา่นีย้งั
เป็นสิง่ที่เป็นความสามารถเฉพาะบคุคล เพื่อการก้าวเข้าสูก่ารเป็นบคุคลแหง่คณุภาพตอ่ไป 
 
กำรจัดอบรมกำรแก้ปัญหำในกำรท ำงำน 

เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ในการท างาน บริษัทจึงเห็นวา่การจดัอบรมใน หวัข้อ การ
แก้ปัญหาในการท างาน คอ่นข้างส าคญัส าหรับพนกังาน ซึง่นอกจากพนกังานจะได้รับความรู้จากการเข้าอบรม พนกังานยงั
มีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วม การแสดงความเห็น รวมถงึการหาแนวทางแก้ปัญหาในการท างานร่วมกนั ซึง่นบัวา่เป็นการ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดใีนองค์กรอกีด้วย 
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กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้โปรแกรม EXCEL ขัน้สูง 

เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพ และเพิ่มทกัษะในการท างานอยา่งรอบด้านของพนกังาน บริษัทจึงได้จดัให้มีการอบรม
ให้ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึง่เป็นโปรแกรมที่เก่ียวข้องกบัทกุขัน้ตอนของการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในแผนกบญัชี การเงิน ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด โกดงัสนิค้า เป็นต้น โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์
ชชัวาล พิทกัษ์ก าพล (แมวใหญ่-Bigcat 9) เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนกังานในทกุสาขาของบริษัท  
 
โครงกำร “สินเชื่อสบำยใจ” 

มีวตัถปุระสงค์เพื่อปลดภาระหนีส้นิให้กบัพนกังาน โดยการลงนามความร่วมมือระหวา่ง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จดัท าโครงการ สนิเช่ือสบายใจ กู้ง่าย ผอ่นสบาย มอบ
เง่ือนไขพิเศษให้กบัพนกังานประจ ารายเดือนทีม่ีอายงุานกับบริษัทไมน้่อยกวา่ 2 ปี และพนกังานประจ ารายวนั อายงุานกบั
บริษัทไมน้่อยกวา่ 3 ปี เป็นต้นไป เป็นการให้สนิเช่ือที่จะช่วยลดภาระหนีใ้ห้แก่พนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้คา่งวดที่ผอ่น
ช าระ และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ทีล่ดลง พร้อมทัง้ให้ความรู้และพฒันาทกัษะในการบริหารจดัการเงินให้กบัพนกังาน  โดย
พนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบตัิตามกตกิาของโครงการฯ และต้องเปิดเผยข้อมลูทางการเงินตามความเป็นจริง ซึง่
โครงการดงักลา่วได้เร่ิมด าเนินการในปี 2559 และยงัคงด าเนินงานโครงการอยา่งตอ่เนื่องจนถงึปัจจบุนั 
 
กำรจ้ำงงำนคนพิกำร 

บริษัทได้มีการวา่จ้างพนกังานท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายเข้ามาปฏิบตัิงานในสว่นของกระบวนการผลติ และ
จดัเตรียมฟิตติง้ (อปุกรณ์ที่ใช้ในการประกอบผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์) เพื่อให้ได้รับโอกาสและผลตอบแทนเทียบเทา่กบั
พนกังานซึง่เป็นคนปกต ิ ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนาเพื่อคุ้มครอง
ให้คนพิการมีงานท าหรือประกอบอาชีพ โดยมิให้มกีารเลอืกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมเนื่องจากสาเหตทุางกายและสขุภาพ 
ซึง่มีบญัญตัิให้หนว่ยงานของรัฐ และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ต้องรับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา 33 ซึง่
ปัจจบุนัมีจ านวนพนกังานท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายรวม 14 คน หรือสง่เงินเข้ากองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต
คนพิการตามมาตรา 34 หรือเลอืกด าเนินการให้สมัปทานตามมาตรา 35 ซึง่ในสว่นของมาตรา 35 นอกจากนี ้บริษัทมีการ
ดแูลพนกังานท่ีประสบปัญหาด้านสขุภาพ โดยปรับเปลีย่นหน้าที่ความรับผิดชอบตามศกัยภาพและความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบกบัสขุภาพของพนกังานน้อยที่สดุ 
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กิจกรรมสำนสัมพันธ์พวกเรำชำว ECF 
 
กิจกรรมวนัสงกรำนต์ 
 
บริษัทสง่เสริมให้พนกังานร่วมสบืสานอนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงามของไทย โดยทางบริษัทได้จดักิจกรรมรดน า้ด าหวัผู้บริหาร
ของบริษัท และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั ระหวา่งผู้บริหาร และพนกังาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมวันปีใหม่ 
 
บริษัทจดัพิธีท าบญุถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระภิกษุสงฆ์ จ านวน 9 รูป เพื่อความเป็นสริิมงคลแก่พนกังาน โดยจดัขึน้ทัง้
ส านกังานใหญ่ จงัหวดัระยอง และสาขา 2 ส านกังานการตลาด จงัหวดัปทมุธานี และได้จดักิจกรรมจบัสลากแลกเปลีย่น
ของขวญัเพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั นอกจากนีย้งัมกีารจดังานเลีย้งสงัสรรค์ในชว่งกลางคืน พร้อมมอบของรางวลัตา่ง 
ๆ เพื่อสร้างความสขุให้กบัพนกังาน 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนชุมชน (Community) 
 
บริษัทให้ความส าคญัตอ่การเข้าไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาเพื่อยกระดบัคณุภาพ

ของชมุชนในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคยีงให้มคีวามเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยทมีงานท่ีดแูลงานด้านนี ้ จะถกูก าหนดให้รับผิดชอบโดย
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลร่วมกบัทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อส ารวจความต้องการและความพงึพอใจของชมุชน โดยโครงการ
พฒันาชมุชนในพืน้ท่ี ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้

1. กำรศึกษำ โดยบริษัทมีการจดังานมอบทนุการศกึษา และอปุกรณ์การเรียนการสอนให้กบันกัเรียนท่ีเรียนดี
แตข่าดแคลนทนุทรัพย์เป็นประจ าทกุปี ให้กบัโรงเรียนที่ตัง้อยูโ่ดยรอบพืน้ท่ีส านกังานของบริษัท 

2. สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่กระบวนการผลติ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่สิง่แวดล้อม เชน่ 
การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลติ ยกเลกิการใช้กระดาษเขียนแบบโดยใช้
แท็บเลต็แทน การบริหารจดัการวสัดทุี่เหลอืจากกระบวนการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นต้น 

3. สุขภำพ บริษัทจดักิจกรรมมอบเคร่ืองมือแพทย์ให้กบัโรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยอง เป็นประจ าทกุปี ซึง่
เป็นโรงพยาบาลที่นอกจากชาวบ้านในพืน้ท่ีแล้ว ยงัรวมถึงพนกังานของบริษัท จากส านกังานใหญ่ จะ
เลอืกใช้บริการโรงพยาบาลแหง่นี ้เนื่องจากตัง้อยูใ่กล้กบัส านกังานใหญ่ของบริษัท 

4. เศรษฐกิจและอำชพี บริษัทสร้าง ECF PARK เพื่อต้องการสร้างแหลง่รายได้ให้กบัคนในชมุชน เนื่องจาก 
ECF Park ตัง้อยูต่ดิถนนบ้านบงึ-แกลง ซึง่เหมาะสมตอ่การใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดัจ าหนา่ยสนิค้าของฝาก 
สนิค้าพืน้บ้าน ทัง้นี ้ บริษัทได้ให้ชมุชนในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัส านกังานใหญ่ ของบริษัท ในยา่นอ าเภอ
แกลง จงัหวดัระยอง สามารถเข้ามาเช่าพืน้ท่ีเพื่อน าสนิค้ามาจ าหนา่ยในบริเวณพืน้ท่ีของ ECF Park ได้  
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กิจกรรม “ส่งต่อควำมสุข...สู่สังคม” 
บริษัทมีความตระหนกัเป็นอยา่งยิ่ง ที่จะสร้างเร่ืองของการแบง่ปันให้เกิดเป็นวฒันธรรมในองค์กร โดยมุง่เน้นสง่เสริมให้
พนกังานมีจิตสาธารณะ สร้างความสขุให้เกิดขึน้จากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างสงัคมปัจจบุนัให้นา่อยูม่าก
ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการตา่ง ๆ เพื่อสง่มอบความสขุให้เกิดขึน้ตอ่ชมุชน สงัคม และความสขุใจสูพ่นกังาน
จากการเป็นผู้ให้ โดยในปี 2562 มีกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้
 
โครงกำร “น้องอิ่มท้อง...พี่อิ่มใจ ปี 3 Filled kids, Full Heart ” 
ณ โรงเรียนวัดลำนนำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน า้ใจ และมีความสุขจากการเป็นผู้ ให้  และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็น
อาสาสมคัร  เสยีสละเพื่อสงัคม โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และ พนกังาน  ได้จดักิจกรรมเลีย้งอาหาร
กลางวนัน้อง ๆ นกัเรียน รวมทัง้ ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ของเลน่เด็ก อปุกรณ์การเรียน  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อสงัคมที่ ชาว ECF  ได้ท ามาอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุปี  
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กิจกรรม “มอบข้ำวสำร 1,000 ถุง ” ณ ศำลเจ้ำพ่อนำครำช อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 
 
บริษัท ได้เข้าร่วมงานประจ าปี ศาลเจ้าพอ่นาคราช และได้ร่วมท าบญุมอบข้าวสาร 1,000 ถงุ ให้กบัชาวบ้านในบริเวณพืน้ที่ 
ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค์ ท่ีเข้าร่วมงาน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรม “ท ำบุญทอดกฐิน ณ วัดศรีประชำธรรม จังหวัดระยอง” 
ผู้บริหารและพนกังาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐิน ณ วดัศรีประชาธรรม ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  

 
 
 
 

 

 

 

กิจกรรม “เลีย้งอำหำรกลำงวันบ้ำนพักคนชรำ และสถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต” 
บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะร่วมสร้างสงัคมแห่งการแบ่งปัน สร้างสขุจากการให้ ผู้ ให้สขุใจ ผู้ รับสขุกาย และยงัต้องการที่จะ
สง่เสริมให้พนกังานบริษัทได้ตระหนกัในเร่ืองดงักลา่ว เพื่อร่วมกนัสร้างสงัคมของเราให้นา่อยู่ 
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โครงกำร “มอบทุนกำรศึกษำส ำหรับบุตร ธิดำของพนักงำน ที่มีผลกำรเรียนดี” 

ทางบริษัทได้มีโครงการมอบทนุการศกึษาส าหรับบตุร ธิดา ของพนกังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อเป็นการสง่เสริมด้าน
การศกึษา และเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัเด็กที่เรียนดี ให้มคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจเรียนมากยิง่ขึน้ และร่วมเป็นสว่นส าคญัเพื่อ
พฒันาและสร้างสรรค์สงัคมตอ่ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม “ปฏิทนิตัง้โต๊ะปีเก่ำ เรำขอนะ...” 
 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ได้จดักิจกรรม  “ ปฏิทินตัง้โต๊ะปีเกา่ เราขอนะ...”  โดยเปิดรับบริจาคปฏิทิน
เก่าที่ไมใ่ช้แล้ว จากพนกังาน ให้ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริจาคปฏิทินเกา่ให้แก่คนตาบอด เพื่อน าไปมอบให้กบั
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อน าไปท าสือ่อกัษรเบลล์และใช้เป็นสือ่การเรียนการสอน ส าหรับผู้พิการทางสายตา 
กิจกรรมครัง้นีน้บัเป็นอีกหนึง่กิจกรรมที่บริษัทได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง เป็นสว่นหนึง่ในความตัง้ใจที่จะร่วมพฒันาสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าที่ 2.0 - 116 

สร้ำงแหล่งรำยได้ให้กับคนในชุมชน 
บริษัทได้จดัสร้าง ECF Park ขึน้ โดยหนึง่ในวตัถปุระสงค์หลกัในการสร้างนัน้ เพื่อต้องการสร้างแหลง่รายได้ให้กบัคนใน
ชมุชน ECF Park ตัง้อยูต่ิดถนนบ้านบงึ-แกลง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เหมาะสมตอ่การใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดั
จ าหนา่ยสนิค้าของฝาก สนิค้าพืน้บ้าน บริษัทได้ให้คนในพืน้ท่ีชมุชนมาเชา่พืน้ท่ีเพื่อน าสนิค้ามาจ าหนา่ยใน ECF Park ได้ 
นอกจากนีย้งัถือเป็นจดุหนึง่ทีใ่ห้บริการจดุพกัรถ ซึง่มีพืน้ท่ีให้บริการและจ าหนา่ยสนิค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซือ้ 
ร้านอาหาร ห้องน า้สะอาด จดุให้บริการสถานีอดัประจไุฟฟา้แก่รถที่ใช้ไฟฟา้ เป็นต้น 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Quality Environment) 
 

มำตรกำรวิธีกำรปฏิบัติภำยในองค์กรที่แสดงถงึควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคญัตอ่ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไมว่า่จะโดย

ทางตรง หรือทางอ้อม มกีารควบคมุดแูลตัง้แตก่ระบวนการผลติสนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในทกุขัน้ตอน อีก
ทัง้ยงัปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านกึในการดแูลรักษา สิ่งแวดล้อม ไมว่า่จะเป็นการคดัแยกขยะ การรักษาความสะอาดทัง้
ภายในบริเวณอาคาร โรงงาน และบริเวณโดยรอบ 

 
ตัวอย่ำงกำรแบ่งเขตพืน้ที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลควำมสะอำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท มีแนวทางปฏิบตัิ และระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัที่เช่ือถือได้ 
บริษัทได้ด าเนินการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality Management 
System) นอกจากนี ้ บริษัทยงัด าเนินการตรวจสอบข้อมลูผลการด าเนินงานทางด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัเป็น
ประจ าทกุปี และมีนโยบายที่เป็นหลกัการส าคญัเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี  ้

1. สนบัสนนุแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
2. สง่เสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 
3. สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
ในกระบวนการผลติเฟอร์นเิจอร์ บริษัทให้ความส าคญัตอ่การสร้างมลภาวะที่อาจจะเกิดขึน้ในระหวา่ง

กระบวนการผลติ อาทิ ละอองส ี ฝุ่ น ซึง่ปัจจบุนัใช้การออกแบบให้พน่สใีนห้องปิด รวมถึงการน าเทคโนโลยีในการพน่สทีี่มี
ประสทิธิภาพ ช่วยลดมลภาวะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ และส าหรับวตัถดุิบทีใ่ช้ในการผลติ ประเภทกาว ซึง่เป็น
วตัถดุิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทท่ีสามารถละลายได้ด้วยน า้ (Water 
Base) เพื่อให้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
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กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บริษัทมีการใช้พลงังานในสว่นของกระบวนการผลติ การให้บริการ และส านกังาน ประกอบไปด้วย 3 สว่น คือ 
1. พลงังานไฟฟา้ จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาคส าหรับส านกังาน และการผลติในโรงงาน ที่ส านกังานใหญ่จงัหวดั

ระยอง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาคส าหรับส านกังานการตลาด ที่ส านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
2. เชือ้เพลงิ ได้แก่ น า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน ส าหรับใช้ในงานขนสง่สนิค้าและรถประจ าส านกังานของบริษัท 
3. น า้ประปา จากการประปาสว่นภมูิภาค ส าหรับส านกังาน และการผลติในโรงงาน ที่ส านกังานใหญ่จงัหวดัระยอง 

และการประปาสว่นภมูิภาคส าหรับส านกังานการตลาด ที่ส านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
 

โดยบริษัทตระหนกัถึงการประหยดัและลดการใช้ทรัพยากรด้านพลงังาน โดยมีนโยบายการควบคมุคา่ใช้จ่ายทัง้
ด้านพลงังานไฟฟา้ เชือ้เพลงิ และน า้ประปา อยา่งใกล้ชิด โดยมีเปา้หมายให้คา่ใช้จา่ยลดลงอยา่งตอ่เนื่อง  

 
โดยในช่วงปี 2562 บริษัทมีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ เชือ้เพลงิ น า้ประปา และกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

ประเภททรัพยำกร 
จ ำนวน 

2561 2562 ผลต่ำง (%) 

พลงังานไฟฟา้ 36,404,316.15  24,467,466.82 -32.79% 

น า้มนัเชือ้เพลงิ 12,211,876.00  10,692,871.21 -12.44% 

น า้ประปา 89,916.28  55,218.75 -38.56% 
กระดาษ N.A  165,063.00 N.A 

 
จากตารางแสดงข้อมลูการใช้ทรัพยากรข้างต้น จะพบวา่ ปี 2562 บริษัทสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรลง

ได้ เมื่อเทียบกบัค่าใช้จ่ายในปี 2561 ค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าปรับตวัลดลงร้อยละ 32.79 น า้มนัเชือ้เพลิงลดลงร้อยละ 
12.44 น า้ประปาลดลงร้อยละ 38.56 การท่ีคา่ใช้จ่ายด้านการใช้ทรัพยากรลดลงนัน้ นบัเป็นการสะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่าง
ดีวา่ บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม รวมถึงการเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างแรงผลกัดนักระตุ้นให้พนกังาน
เกิดความตระหนกัในการใช้น า้ ไฟฟา้ รวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ อยา่งคุ้มคา่ 
 

ทัง้นี ้การปรับลดลงของค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเป็นการประสบความส าเร็จจากการที่บริษัท ได้ด าเนินการ
ติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์ ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 1 MW บนหลงัคาโรงงานที่ส านกังานใหญ่ อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง เพื่อน ากระแสไฟฟา้มาใช้ในกระบวนการผลติ โดยปี 2562 เป็นปีที่เห็นผลได้อยา่งชดัเจน 
 
กำรบริหำรจัดกำรของเสีย และวัสดุเหลือใช้ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการจดัการของเสยี และวสัดเุหลอืใช้ที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลติ และการอปุโภคบริโภค
ของพนกังาน โดยมีวิธีการคดัแยกขยะที่ชดัเจน รวมทัง้ขอความร่วมมือร่วมใจของพนกังานในการคดัแยกขยะแตล่ะประเภท 
ส าหรับการด าเนินการจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการตา่ง ๆ มีรายละเอียด ดงันี  ้

 เศษไม้ และเศษข้ีเลือ่ย  เป็นวตัถดุิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตดัชิน้งานเพื่อให้ได้รูปทรง
ตามที่ต้องการ  ทางบริษัทจะน าเศษไม้และเศษขีเ้ลื่อยบางสว่นไปใช้เป็นเชือ้เพลิงให้กบัหม้อไอน า้ (Boiler) 
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เพื่อใช้เป็นพลงังานหมนุเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้และเศษขีเ้ลื่อยเป็นจ านวน
มาก ทางบริษัทจะจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอกบางสว่น 

 ฝุ่ น  เป็นเศษวสัดุที่ได้จากการขดัชิน้งานด้วยกระดาษทราย หรือเคร่ืองมือขดั ทางบริษัทจะใช้เคร่ืองดูดฝุ่ น
แบบถงุกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นท่ีกรองได้จะถกูน าไปรวบรวมเพื่อจ าหน่ายให้กบับคุคลภายนอกที่รับซือ้
เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติผลติภณัฑ์อื่น ๆ ตอ่ไป 

 ละอองสี เกิดจากการพน่สบีนชิน้งาน ทางบริษัทมีวิธีการก าจดัละอองสเีพื่อป้องกนัไม่ให้ละอองสีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดกัละอองสีด้วยระบบน า้หมนุเวียน โดยกากสีที่ได้จากการดกั
ละอองสไีด้ถกูก าจดัโดยวิธีที่ถกูต้องตอ่ไป 

 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิดผิวจากเคร่ืองจกัรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลงัพิมพ์
งานเสร็จ เดิมทางบริษัทจะใช้วิธีการฝังกลบภายในพืน้ที่ที่ก าหนดภายในโรงงาน ปัจจุบันหากสีที่เหลือ
เหลา่นัน้ยงัมีคณุภาพที่ดี บริษัทจะน ามาผสม เพื่อกลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบที่เกิดจากเศษสีที่
เหลอื และเป็นสว่นหนึง่ในการลดต้นทนุการผลติ แตย่งัไว้ซึง่การผลติเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพที่ดี ตาม
มาตรฐานท่ีบริษัทก าหนด ซึง่จากการด าเนินการดงักลา่วสามารถลดต้นทนุในการซือ้สีใหม่ได้สงูสดุถึงร้อยละ 
5    

 เศษวสัด ุได้แก่ เศษหนงัเทียม เศษผ้า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อน าไปจ าหน่ายให้กบั
ผู้ รับซือ้ตอ่ไป 

 กาว เป็นวตัถดุิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทท่ีสามารถละลาย
ได้ด้วยน า้ (Water Base) เพื่อให้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 
อยา่งไรก็ตามในปีที่ผา่นมา บริษัทได้เร่ิมด าเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ที่มี

ผลอยา่งยัง่ยืนทัง้ตอ่สงัคมและกิจการ ซึง่ในปีตอ่ ๆ ไป บริษัทจะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อแสดงตอ่ถึงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมที่ชดัเจนยิง่ขึน้ เดินหน้าจดักิจกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ รวมถงึการน าผลจาก
นโยบายและกิจกรรมมาวเิคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
แนวทำงกำรปฏิบตัิเพื่อกำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
 
โครงกำร Solar Rooftop   

เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ มีโรงงานส าหรับการผลติเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 2 แหง่ 
ได้แก่ โรงงานท่ีต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ และโรงงานแหง่ที่ 2 ตัง้อยูท่ี่ต าบลวงัจนัทร์ 
อ าเภอวงัจนัทร์ ซึง่โรงงานแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงานผลติและประกอบเฟอร์นิเจอร์ อีกแหง่ รวมถงึสายการผลติในสว่นของ
โรงเลือ่ยไม้ยางพาราแปรรูป และอบแห้ง และผลติกระดาษปิดผวิส าหรับใช้ในการผลติเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากกระบวนการ
ผลติเฟอร์นิเจอร์ ในแตล่ะขัน้ตอน ล้วนต้องใช้ไฟฟา้เป็นพลงังานส าคญัในการผลติ บริษัทจงึมแีนวคิดทีจ่ะผลติพลงังาน
สะอาด โดยเลอืกใช้พลงังานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop ด าเนินการบนหลงัคาโรงงาน ในสว่นของโรงงานท่ีตัง้อยู่
อ าเภอแกลง โครงการ Solar Rooftop ของบริษัท มีขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ไมเ่กิน 1 เมกะวตัต์  ภายหลงัการติดตัง้ Solar 
Rooftop เพื่อใช้ในกระบวนการผลติ ช่วยให้บริษัทสามารถประหยดัคา่ไฟฟา้เฉลีย่เดือนละประมาณ 600,000 บาท  
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นอกจากการติดตัง้ Solar Rooftop จะชว่ยประหยดัคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟา้ให้แก่บริษัทแล้ว ยงัช่วยในด้านการ
รักษาสภาพแวดล้อม เนื่องจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานสะอาด ไมก่่อให้เกิดปฏิกิริยาที่จะท าให้สิง่แวดล้อมเป็นพิษ 
ซึง่ในอนาคตมีแผนท่ีจะด าเนินโครงการ Solar Rooftop ที่โรงงานอ าเภอวงัจนัทร์เช่นกนั 
 
กำรผลิตคู่ มือกำรประกอบสนิค้ำโดยใช้กระดำษเกรดรีไซเคลิแทนกระดำษเกรดด ี

การผลติคูม่ือประกอบสนิค้า มคีวามจ าเป็นท่ีบริษัทจะต้องจดัท า และกระบวนขัน้ตอนนีท้างบริษัทมีความจ าเป็น
จะต้องใช้กระดาษเป็นวตัถดุิบที่ส าคญัจ านวนมาก บริษัทจงึได้น ากระดาษในเกรดรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนดงักลา่ว เพื่อ
ทดแทนการใช้กระดาษ A4 เกรดดี ซึง่เป็นการชว่ยลดการตดัต้นไม้เพื่อผลติกระดาษ อีกทัง้ยงัเป็นการลดต้นทนุใน
กระบวนการผลติให้แก่บริษัทสามารถคดิเป็นจ านวนต้นทนุท่ีลดลงได้ประมาณ 0.40 ล้านบาทตอ่ปี  

รวมถงึปัจจบุนับริษัทได้มีความพยายามที่จะลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจาก
กระบวนการผลติกระดาษ โดยการใช้วิธีพมิพ์คูม่ือประกอบสนิค้าลงบนกลอ่งสนิค้า แตว่ิธีนีย้งัคงมีข้อจ ากดัเนื่องจากจะ
สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีขัน้ตอนการประกอบที่ไมยุ่ง่ยากและซบัซ้อนจนเกินไป 
 
กำรใช้วัสดุประเภท Eco Friendly   

บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงการใช้วสัดปุระเภท Edge Banding หรือพลาสติกส าหรับปิดขอบไม้จากเดิมใช้วสัดทุี่
ผลติจาก PVC 100% มาเป็นพลาสติกที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม หรือเกรด Eco Friendly ซึง่เป็นพลาสติกที่สามารถยอ่ย
สลายได้ เพื่อลดการท าลายสิง่แวดล้อม  
 
ลดกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต 

กระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้เทียม อาทิเช่น ไม้ประเภทปาร์ติเคิลบอร์ด ซึง่กระบวนการอดัเพื่อให้ไม้ยดึเกาะ
กนั ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เรซินเป็นสว่นผสม โดยเรซินจะมีสว่นประกอบของสารฟอร์มาลดีไฮด์หากมคีา่เกิน
มาตรฐานจะเป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการวดัคา่สารฟอร์มาลดีไฮด์หรือ European formaldehyde 
emission standards โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ๆ โดยเร่ิมจาก “E2” ระดบัท่ีเป็นอนัตรายกบัผู้ใช้เพราะมกีารปลอ่ยสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์สงูกวา่ก าหนด “E1” จะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไมเ่กิน 0.75 ppm และส าหรับ “E0” เป็นมาตรฐานขัน้สงูที่
อพัเกรดขึน้มาจาก E1 โดยเฟอร์นิเจอร์ที่จะผา่นขัน้นีจ้ะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไมเ่กิน 0.07 ppm ซึง่ในทกุภาคสว่นโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งภาคการผลติก าลงัด าเนนิการและพฒันาเพื่อให้มาตรฐานดงักลา่วครอบคลมุอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โลกใน
อนาคตตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดตอ่ทัง้ผู้ใช้ และสิง่แวดล้อม ปัจจบุนับริษัทเลอืกใช้ไม้ประเภท E1 ซึง่พบวา่มีสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ต ่ากวา่ E2 มากถึง 1.0 mg/l หรือสามารถลดสารฟอร์มาลดีไฮด์จากการใช้วสัดไุด้มากถงึ 67% นอกจากเป็น
ผลดีตอ่สิง่แวดล้อม ตอ่ผู้ใช้สนิค้า และตอ่สขุภาพของพนกังานแล้ว ยงัเป็นผลดใีนแง่ของการชว่ยลดต้นทนุในกระบวนการ
ผลติ คิดเป็นจ านวนต้นทนุท่ีลดลงได้มากถงึ 3.70 ล้านบาทตอ่ปี 
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กำรเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED ภำยในโรงงำน 
ภายในโรงงานในสว่นของฝ่ายผลติ พบวา่ ภายในพืน้ท่ีของกระบวนการผลติมคีวามจ าเป็นจะต้องตดิตัง้หลอดไฟ

จ านวนกวา่ 2,000 ดวง ซึง่ปัจจบุนัทางบริษัทได้เร่ิมทยอยเปลีย่นหลอดไฟดงักลา่วมาเป็น หลอดไฟแบบ LED เนื่องจาก
หลอดไฟแบบ LED มีคณุสมบตัใินเร่ืองของการให้แสงสขีาวทีแ่ท้จริง มีคา่อณุหภมูิสทีี่ใกล้เคียงกบัแสงจากธรรมชาติ จงึท า
ให้สบายตา ถนอมสายตา มีอายกุารใช้งานคอ่นข้างนาน ประหยดัคา่ไฟฟา้ กวา่หลอดไฟฟา้แบบปกติ และที่ส าคญัการใช้
หลอดไฟ LED นัน้ เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เนื่องจากการผลติหลอดไฟแบบฟลอูอเรสเซนต์จะประกอบด้วยสารโลหะหนกั 
เช่น สารปรอท ซึง่เป็นพิษกบัสิง่แวดล้อม ในขณะท่ีหลอดไฟ LED จะไมม่ีสว่นประกอบของโลหะหนกัที่เป็นอนัตราย และที่
ส าคญัวสัดทุี่ผลติสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได้ตอ่ไป    
 
กำรเปลี่ยนหลังคำบริเวณพืน้ที่โรงงำน ให้เป็นหลังคำแบบโปร่งแสง 

บริษัทได้มีการเปลีย่นหลงัคาบริเวณโรงงาน จากเดมิที่เป็นหลงัคาแบบทบึ ปัจจบุนัได้เร่ิมเปลีย่นมาเป็นหลงัคาโปร่ง
แสง โดยออกแบบพืน้ท่ีบางจดุภายในโรงงาน เพื่อใช้แสงสวา่งจากธรรมชาติเข้าชว่ย ซึง่จะช่วยลดการใช้แสงสวา่งจาก
พลงังานไฟฟา้ได้เป็นอยา่งดี  
 
กำรน ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรลดกำรใช้กระดำษในส ำนักงำน 

บริษัทอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบ Application เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกส าหรับงานขายและให้บริการ
ลกูค้า การตรวจสอบสต็อกสนิค้าที่รวดเร็ว การน าผลติภณัฑ์เพื่อน าเสนอผา่น Application นอกจากนีใ้นสว่นของงานการ
ผลติสนิค้า บริษัทได้น าระบบ Cloud มาใช้เพื่อเก็บรวบรวมแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ครบถ้วน ครอบคลมุทกุประเภทที่บริษัทเป็น
ผู้ผลติ และจ าหนา่ย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงลดระยะเวลาการ
ท างานของฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ นอกจากนีย้งัสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการท างาน 
(Paperless system) ให้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
 
โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
 
บริษัทได้จดัให้พนกังานเข้าร่วมอบรม หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านกากของเสยี
อตุสาหกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์การเข้าร่วมอบรม "ถกูต้อง มีวินยั ใสใ่จสิง่แวดล้อม
เตรียมความพร้อมสู ่EEC" ปี 2562 บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรมสี
เขียว กรมโรงงานอตุสาหกรรมพฒันาผลติภาพส าหรับอตุสาหกรรม เพื่อพฒันามุง่สู่
การเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว และได้ผา่นการพิจาณาให้เป็นสถานประกอบการที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม ระดบัท่ี 2 ทัง้นี ้ ทางบริษัทได้มีการวางแผนท่ีจะพฒันาเข้าสู ่
Green Industry ระดบัท่ี 3 ตอ่ไป 
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กำรคัดแยกขยะ “พวกเรำ ECF ช่วยลดโลกร้อน” รู้ทิง้ รู้คัดแยก รู้คุณค่ำ 
เพื่อเป็นสร้างจิตส านกึในการดแูลสิง่แวดล้อม ปัจจบุนับริษัท ได้ก าหนดแนวทางส าหรับพนกังาน ในการควบคมุ

และจดัการของเสยีที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม โดยแบง่ขยะออกเป็น 4 ประเภท 
1.) ถงัขยะเปียก (สเีขียว) ส าหรับ ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้ เป็นต้น 
2.) ถงัขยะแห้ง (สเีหลอืง) ส าหรับ ขยะแห้ง เช่น ก่ิงไม้ ใบไม้ กระดาษช าระ เป็นต้น 
3.) ถงัขยะซีไรเคิล (สนี า้เงิน) ส าหรับ ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กลอ่งกระดาษ เศษโลหะ กระป๋องเคร่ืองดื่ม ขวด แก้ว 
พลาสติกตา่งๆ เป็นต้น 
4.) ถงัขยะอนัตราย (สแีดง) ส าหรับ ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศพัท์ ตลบัหมกึ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ บริษัทจึงได้
ติดปา้ยข้อความเตือนในบริเวณตา่ง ๆ เช่น การติดปา้ยข้อความเตือนเร่ืองการใช้กระดาษช าระในห้องน า้ การติดปา้ย
ข้อความรณรงค์การประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟา้ บริเวณก๊อกน า้หรือสวิตซ์ไฟ ภายในพืน้ท่ีอาคารส านกังาน เพื่อสร้าง
จิตส านกึในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึน้แก่พนกังานขององค์กร 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 
บริษัทให้ความส าคญักับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานในทุกระดบัชัน้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ์ 2563 มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทกุท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของ
บริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณา
อนุมตัิการท าธุรกรรมดังกล่าว จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บุคคลภายนอก ทัง้นี ้การอนุมตัิธุรกรรมดังกล่าวจะกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดงักล่าวเท่านัน้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยงัได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในส าหรับหวัข้ออื่นวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งท าหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตัิงานของบริษัทร่วมกับผู้ สอบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารบริษัท เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

บริษัทได้มีการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ เกิดขึน้ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ร าไพ บุญชะนะ ร่วมกับการว่าจ้างคนนอก
ควบคูก่นั ซึง่บริษัทได้วา่จ้าง บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากัด) เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและจดัท าระบบ
ตรวจสอบการควบคมุภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดลุในการปฏิบตัิงานของทกุฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเร่ิม
วา่จ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ของปี 2554  

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัมีความเห็นวา่ ได้ก ากบัดแูลให้ผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในมี
วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วแล้ว 

โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนมุตัิแผนงาน 
ส าหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัท
ก าหนด ซึง่บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงข้อเสนอแนะและการด าเนินการของบริษัทตอ่ข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่ง
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไข โดยจะบรรจเุข้าเป็นวาระการติดตามตอ่เนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป  ทัง้นีผู้้
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ตรวจสอบภายในจะน าเสนอผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหมท่ี่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

โดยภายหลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่แล้ว 
ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดข้อมลูดงักลา่วตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะปรากฎในรายงาน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 ที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณา
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยหัว ข้อความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริษัทให้
ความส าคญั ประกอบด้วยความเสีย่งด้านตา่ง ๆ และแนวทางในการจดัการกบัความเสีย่งดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตัิงำน 
 บริษัทได้จดัให้มีการประชมุเพื่อตดิตามปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุสปัดาห์ ระหวา่ง
หนว่ยงานส านกังานใหญ่ ซึง่เป็นสว่นของโรงงานผลติ กบัหนว่ยงานด้านฝ่ายการตลาด ซึง่ตัง้อยูใ่นสว่นของสาขา เพื่อจะได้
ประสานงาน และสามารถรับทราบปัญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานร่วมกนัได้อยา่งทนัทว่งที นอกจากนีย้งัมีการติดตาม
การปฏิบตัิงานในระดบัแผนก ฝ่าย และหนว่ยงานร่วมกนัทัง้รายวนั และรายสปัดาห์อีกด้วย  
 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิและอัตรำแลกเปลี่ยน 
 ความเสีย่งด้านการเงิน ประเด็นที่ส าคญัในขณะนีค้ือ เร่ืองการบริหารลกูหนี ้ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงาน
ออกไปอยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนีข้อให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเร่งแก้ไขระบบการจดัการเพื่อติดตามหนีใ้ห้มีความ
รอบคอบรัดกมุและทนัตอ่สถานการณ์ที่เกิดขึน้กบัลกูค้าแตล่ะรายให้เข้าสูร่ะบบท่ีถกูต้องและเหมาะสม โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อลดระยะเวลาการจดัเก็บหนี ้ และลดมลูคา่หนีค้้างช าระนานให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องและโดยเร็วตอ่ไป ส าหรับด้านอตัรา
แลกเปลีย่น บริษัทได้ติดตามความเคลือ่นไหวเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มทีจ่ะเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได้
ทนัทว่งที นอกจากนีย้งัมวีงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการปอ้งกนัความเสีย่ง และรองรับการผนัผวนของคา่เงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ นอกจากนีไ้ด้พิจารณาเพื่อหาแนวทาง
ลดต้นทนุการทางการเงินให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องด้วย 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิต 
 ประกอบด้วยความเสีย่งที่ส าคญั ได้แก่ ความเสีย่งเก่ียวกบัวตัถดุิบ อาทิ ปัญหาการขาดแคลน ความผนัผวน
ของราคาวตัถดุิบ ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน ซึง่แนวทางปอ้งกนัความเสีย่งเหลา่นี ้ บริษัทก าหนดเป็นนโยบายที่
ก าหนดให้หนว่ยงานท่ีเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบต้องคอยตรวจตดิตาม และคาดการณ์ถงึปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ โดยจะต้อง
รายงานให้ระดบัผู้บริหารทราบโดยเร็ว หากมีสญัญาณ หรือแนวโน้มความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึน้ได้ รวมถงึยงัเน้น
นโยบายการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลติให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องด้วย 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนลูกค้ำรำยใหม่และกำรพึ่งพิงลูกค้ำในปัจจุบัน 
 ปัจจบุนับริษัทลดความเสีย่งด้านลกูค้ารายใหม ่ โดยการตรวจสอบถึงความมีตวัตน และความนา่เช่ือถือ
ทางด้านการเงิน ผา่นข้อมลูของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะพิจารณาให้เครดิตเทอมส าหรับลกูค้า
รายใหม ่ ส าหรับการพึง่พิงลกูค้าปัจจบุนับริษัทสามารถลดการพึง่พิงกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศได้จากเดิม โดยปัจจบุนับริษัทมี
สดัสว่นลกูค้าตา่งประเทศ และลกูค้าในประเทศทีใ่กล้เคียงกนั รวมถึงฝ่ายการตลาดของบริษัท สามารถขยายฐานลกูค้าไป
ยงักลุม่ลกูค้าในประเทศอินเดยี ตะวนัออกกลาง และจีน ได้เพิ่มขึน้ ซึง่จะชว่ยลดการพึง่พงิลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น ที่ปัจจบุนั
คิดเป็นสดัสว่นมากที่สดุส าหรับลกูค้าตา่งประเทศด้วย 
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หน้าที่ 2.0 - 125 

5.  ควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภยัภำยในโรงงำนและกำรจดัท ำประกันภยั 
 บริษัทได้จดัให้มีการทบทวนนโยบายการปอ้งกนัอคัคีภยั การจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานที่ปฏิบตัิงานอยูใ่น
กระบวนการผลติ รวมถึงมีการทบทวนวงเงินประกนัภยัเป็นประจ าทกุปี ซึง่ยงัคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

6. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบข้อบังคับ 
 บริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท ซึง่เป็นการปฏิบตัิงานร่วมกนั
ระหวา่งหนว่ยงานเลขานกุารบริษัท และหนว่ยงานด้านบญัชีการเงิน เพื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทได้มี
การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการอยา่งถกูต้อง โดยยงัคง
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำลงทุนและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
เนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหลายแหง่ คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายทีจ่ะ

พิจารณาการบริหารจดัการความเสีย่งครอบคลมุถึงความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจหรือการเข้า
ลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมเหลา่นัน้ด้วย ซึง่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ โดยทางกรรมการ ผู้บริหารและทีมงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากบริษัทได้เข้าร่วมการประชมุในระดบัคณะกรรมการ และคณะท างานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม เพื่อจะ
ได้ทราบความเคลือ่นไหว และความคืบหน้าในการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 
 รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ใน ปี 2562 และ ปี 2561 มีดงันี ้

บุคคล 
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์ 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
ปี 2562  ปี 2561 

1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์  

 (Index Living Mall) 

มีกรรมการเป็นคู่
สมรสของนาย
อารักษ์ สขุสวสัด์ ซึง่
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้
ถือหุ้น กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนาม และผู้บริหาร
ของบริษัท 
 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรโชว์รูม :บริษัทเช่าพืน้ที่ 
Index Living Mall เพื่อจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA”     

9.08 18.91 - เพ่ือเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึน้ บริษัทได้เช่าพืน้ที่ภายใน Index Living 
Mal l  ในท าเลที่ มีศักยภาพในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวางจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปที่ผลิตจากไม้ยางพาราและ
ไม้จริง ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA“ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 บริษัทได้ด าเนินการปรับกลยุทธ์ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าภายใต้ตรา “ELEGA” ใหม่ จึงได้ด าเนินการยกเลิก
พืน้ที่เชา่กบัทาง Index Living Mall เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

- ที่ผ่านมา Index Living Mall ไมมี่นโยบายให้บคุคลอ่ืนเช่าพืน้ที่เพื่อ
จ าหน่ายสินค้า นอกจากจะเป็นการจ าหน่ายสินค้าเพื่อเติมเต็ม
ความต้องการของลูกค้าเท่านัน้ ซึ่งการเช่าพืน้ที่เพื่อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index Living Mall ถือเป็นการเติมเต็ม
เฟอร์นิเจอร์ที่วางจ าหน่ายใน Index Living Mall ให้มีความสมบรูณ์
มากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทจ่ายค่าเช่าพืน้ที่ให้กับ Index Living Mall ใน
ราคาที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arm’s length)  

- บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall 
โดยเร่ิมจ าหน่ายตัง้แต่เดือนกันยายน 2555 ซึ่งก าหนดราคาขาย
ตามเกณฑ์การพิจารณาก าหนดราคาของบริษัท ซึ่งยตุิธรรม และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length basis) 

-   เน่ืองจากบริษัทมีการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้กับ Index Living 
Mall ในสินค้าบางรุ่น จึงมีความจ าเป็นจะต้องซือ้กระดาษปิดผิว

ขำยสินค้ำ บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ติเคิล
บอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเร่ิมมีการ
จ าหน่ายเม่ือเดือนกนัยายน 2555 

12.33 6.58 

ลูกหนีก้ำรค้ำ Index Living Mall มียอดค้างช าระ
คา่สินค้ากับบริษัท โดยยอดหนีด้งักล่าวยงัไม่ครบ
ก าหนดช าระ 

2.69 2.24 

เงินประกันกำรเช่ำและบริกำรโชว์รูม :บริษัท
วางเงินประกันการเช่าและบริการโชว์รูมให้ไว้กับ 
Index Living Mall เพ่ือเป็นหลกัประกันในการเช่า
พืน้ที่และการบริการของ Index Living Mall ซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาเชา่และบริการพืน้ที่ 

2.00 4.60 

เจ้ำหนีอ้ื่ น  : เป็นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการของ Index Living Mall ซึ่งไม่เข้ารอบ
การจ่ายเงินของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายช าระ
ยอดค้างดงักลา่วกบั Index Living Mall เรียบร้อย
แล้ว 

0.00 1.85 

ค่ำตกแต่งโชว์รูม(บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น) : เป็นรายการคา่ตกแตง่โชว์รูม 

0.00 0.15 
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บุคคล 
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์ 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
ปี 2562  ปี 2561 

   Index Living Mall  ซึ่งจ่ายเงินของบริษัทไป
แล้วแตท่ยอยตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย 

  และขอบพีวีซี เพ่ือใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่ม 
Index Living Mall ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้มีการจ าหน่าย
กระดาษปิดผิวให้กับ IIF เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วย ทัง้นีมี้
การก าหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณาก าหนดราคาของ
บริษัท ซึ่งยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at 
arm’s length basis) 

2. บจก.อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิร์น (IIF) 

 

มีกรรมการเป็นคู่
สมรสของนาย
อารักษ์ สขุสวสัด์ ซึง่
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้
ถือหุ้น กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนาม และผู้บริหาร
ของบริษัท 
 

ขำยสินค้ำ บริษัทจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กระดาษปิด
ผิวให้กบั IIF โดยเร่ิมจ าหน่ายในปี 2553 

12.80 10.41 

ลูกหนีก้ำรค้ำ IIF มียอดค้างช าระค่ากระดาษปิด
ผิวกับบริษัท โดยมีอายุลูกหนีอ้ยู่ในช่วงไม่เกิน 3 
เดือน ซึง่เป็นปกติของการช าระคา่สินค้าของ IIF 

3.83 3.85 

ซือ้วัตถุดิบ บริษัทซือ้กระดาษปิดผิวและขอบพีวีซี
จาก IFF เพื่อผลิตสินค้าบางรุ่นจ าหน่ายให้กับ 
Index Living Mall 

0.00 
 
 

1.05 
 
 

3. นายอารักษ์  
สขุสวสัดิ ์

ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนาม และผู้บริหาร
ของบริษัท 

บริษัทได้จ าหน่ายสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ ยืม
เงินในวงเงิน 19.43 ลบ. พร้อมดอกเบีย้ค้างช าระ
ของเงินต้นดังกล่าว โดยแบ่งช าระเป็นงวด 7 งวด 
ๆ ละ 6 เดือน เร่ิมตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562 ใน
จ านวนเงินงวดละ 2.78 ล้านบาท และมีส่วนที่คิด
ดอกเบีย้จากการผ่อนช าระดงักลา่วในอตัราร้อยละ 
6 ตอ่ปี 

19.43 0.00 ตามที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินจ านวน 50,000,000 บาท แก่ บริษัท 
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“IFEC”) 
ตามสญัญากู้ยืมเงินฉบบัลงวนัที่ 26 ธันวาคม 2559 (“สญัญาก้ยูืม
เงิน”) ณ วนัที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทเป็นเจ้าหนีส้ญัญากู้ยืมเงินตอ่ 
IFEC เป็นจ านวนเงินรวม 58,304,246.58 บาท ประกอบด้วยเงินต้น
จ านวน 50,000,000 บาท และดอกเบีย้คงค้างจ านวน 8,304,246.58 
บาท โดยบริษัทได้ตกลงจ าหน่ายสิทธิเรียกร้องในสญัญาเงินกู้ดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ซือ้ จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายคมวิทย์ บญุธ ารงกิจ ในราคาขาย 
38,869,497.33 บาท และนายอารักษ์ สขุสวสัดิใ์นราคาขาย 
19,434,749.25 บาท ทัง้นีมี้การก าหนดราคาขายและเง่ือนไขตาม
เกณฑ์การพิจารณาก าหนดราคาของบริษัท ซึง่ยตุิธรรม และมีความ
สมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
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12.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยได้ให้ความเห็นว่า
รายการระหว่างกนัดงักลา่ว เป็นไปตามเง่ือนไขที่สมเหตสุมผล ยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at 
arm’s length basis) 

 
12.2 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมทัง้กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทในอนำคต 
มาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้ าในลกัษณะ
เดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด 
ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัท
สามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ และให้จดัท ารายงานสรุป
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรับในกรณีที ่ม ีรายการระหว่างกนัที ่ไม ่เ ป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ ประเมินราคาอิสระ ผู้ เชี่ยวชาญ
อิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่วต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนมุตัิรายการดงักลา่วก่อนการเข้าท ารายการ ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่ว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว ต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ ที่อาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการท ารายการระหว่างกนันัน้ ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนัที่บริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจ
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เกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องที่
ไมใ่ช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

 
12.3 กำรอนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำง

บริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
ปัจจุบนับริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมี

รายการระหว่างกันกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได้ 
หากธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2555 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตัิในหลกัการ
เก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเก่ียวโยง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการในอนาคต 

 
12.4 มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท
จะจดัให้มีการน าเสนอรายการดงักล่าวผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 
ทัง้นี ้เพ่ือดแูลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ยตอ่ไป 
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ส่วนที่ 3 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13.  ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 
(ก)  ผู้สอบบัญชีและรำยงำนของผู้สอบบัญช ี

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

งบกำรเงนิรอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
กำรแสดงควำมเห็นใน 
รำยงำนของผู้สอบบัญช ี

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 
5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จ ากดั (อยูใ่นรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการ
ด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดง
ฐานะการเงินของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั 
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งวด 12 เดิอน  
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 2  

(ข)  ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2560 
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2561 
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 106.77 3.84 132.36 3.90 84.06 2.34 
เงินลงทนุชัว่คราว - - 64.71 1.91 9.98 0.28 
ลกูหนีก้ารค้า       

- บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 5.93 0.21 6.08 0.18 6.52 0.18 
- บริษัทอ่ืน 283.51 10.20 321.83 9.48 276.80 7.71 

ลกูหนีอ่ื้นผ่อนช าระสว่นที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
- บคุคลที่เก่ียวข้องกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.23 
- บคุคลอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 0.46 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 998.62 35.92 1,172.21 34.52 1,379.37 38.41 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการ 
ที่เก่ียวข้องกนั 

1.19 0.04 65.34 1.92 15.03 0.42 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน - - 65.00 1.91 0.00 0.00 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น       
- ลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่ม 7.95 0.29 20.30 0.60 25.10 0.70 
- อ่ืน ๆ 24.30 0.87 24.89 0.73 15.65 0.44 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,428.27 51.37 1,872.72 55.15 1,837.49 51.17 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
ลกูหนีอ่ื้นผ่อนช าระ-สทุธิ       

- บคุคลที่เก่ียวข้องกนั - - - - 11.11 0.31 
- บคุคลอ่ืน  - - - - 22.22 0.62 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 72.29 2.60 73.04 2.15 93.88 2.61 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 472.22 16.98 561.69 16.54 584.10 16.27 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 351.09 12.63 459.40 13.53 481.89 13.42 
สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ - สทุธิ 311.92 11.22 277.41 8.17 242.66 6.76 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 3.12 0.11 2.19 0.06 0.78 0.02 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.59 0.13 4.39 0.13 9.54 0.27 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอ่ืน 50.00 1.80 50.00 1.47 0.00 0.00 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น       
- เงินมดัจ าการเข้าศกึษาโครงการลงทนุ - - 75.00 2.21 100.00 2.78 
- เงินจา่ยลว่งหน้าซือ้เงินลงทนุ - - - - 95.00 2.65 
- เงินจา่ยลว่งหน้าคา่หุ้น 58.40 2.10 - - 78.75 2.19 
- เงินมดัจ าและเงินประกนั 23.27 0.84 17.88 0.53 33.48 0.93 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 3  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2560 
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2561 
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

- อ่ืน ๆ-สทุธิ 6.14 0.22 1.81 0.05 0.08 0.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,352.02 48.63 1,522.81 44.85 1,753.49 48.83 
รวมสินทรัพย์ 2,780.29 100.00 3,395.53 100.00 3,590.98 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 431.77 15.53 490.84 14.46 522.48 14.55 
เจ้าหนีก้ารจากการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้า 115.70 4.16 113.42 3.34 108.20 3.01 
เจ้าหนีก้ารค้า 199.73 7.18 189.37 5.58 153.08 4.26 
เจ้าหนีอ่ื้น – บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 1.52 0.05 1.85 0.05 0.00 0.00 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจา่ยแก่บคุคลที่เก่ียวข้อง
กนั 

279.64 10.06 283.18 8.34 197.99 5.51 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 87.25 3.14 18.34 0.54 27.63 0.77 
หุ้นกู้สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 499.88 17.98 - - 605.69 16.87 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ี
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

5.34 0.19 2.97 0.09 1.38 0.04 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12.26 0.44 12.61 0.37 5.85 0.16 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวยีนอื่น 61.97 2.23 68.67 2.02 53.73 1.50 
รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 1,695.06 60.97 1,181.25 34.79 1,676.03 46.67 
หน้ีสนิไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 6.59 0.24 31.76 0.94 41.83 1.16 

หุ้นกู้-สทุธิ - - 688.64 20.28 375.11 10.45 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ 5.51 0.20 2.44 0.07 1.14 0.03 

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 0.01 0.00 - - - - 
หนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 6.35 0.23 6.79 0.20 10.69 0.30 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 40.21 1.45 37.34 1.10 31.78 0.88 
รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 58.67 2.11 766.96 22.59 460.55 12.83 
รวมหน้ีสนิ 1,753.73 63.08 1,948.21 57.38 2,136.58 59.50 

 

 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 4  

(ข)  ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวำคม 2560 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวำคม 2561 
สิน้สุดวันที่  

31 ธันวำคม 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียนท่ีออก 354.14 - 354.14 - 312.46 - 
ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  207.50 7.46 239.85 7.06 239.87 6.68 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 386.02 13.88 768.12 22.62 768.34 21.40 
ก าไรสะสม       
- จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 23.10 0.83 25.60 0.75 27.40 0.76 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร 361.21 12.99 369.45 10.88 407.25 11.34 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น1/ 52.64 1.89 22.92 0.68 (8.83) (0.25) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,030.47 37.06 1,425.94 41.99 1,434.03 39.93 
สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (3.92) (0.14) 21.38 0.63 20.37 0.57 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,026.56 36.92 1,447.32 42.62 1,454.40 40.50 
รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,780.29 100.00 3,395.53 100.00 3,590.98 100.00 

หมำยเหตุ : 1/องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียด ดงันี ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มลูค่าเท่ากบั 52.64 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา สทุธิ - เท่ากบั 271.73 ล้านบาท 
2. สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 217.64 ล้านบาท 
3. ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย ติดลบ 1.45 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าเท่ากบั 22.92 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา สทุธิ - เท่ากบั 242.32 ล้านบาท 
2. สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 217.64 ล้านบาท 
3. สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม ติดลบ 0.42 ล้านบาท 
4. ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย ติดลบ 1.34 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มลูคา่เท่ากบั (8.83) ล้านบาท ประกอบด้วย 
1. สว่นเกินทนุจากการตีราคา สทุธิ - เท่ากบั 212.72 ล้านบาท 
2. สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ติดลบ 217.39 ล้านบาท 
3. สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม ติดลบ 2.82 ล้านบาท 
4. ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย ติดลบ 1.34 ล้านบาท 

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 5  

(ข)  ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนรวม  
 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย – สทุธิ 1,372.59 97.63 1,393.11 96.52 1,254.18 97.16 
รายได้อื่น ๆ 34.06 2.42 48.96 3.39 36.37 2.82 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (0.76) (0.05) 1.26 0.09 0.34 0.03 

รวมรำยได้ 1,405.89 100.00 1,443.33 100.00 1,290.89 100.00 
ต้นทนุขาย (1,004.20) (71.43) (1,014.99) (70.32) (884.73) (68.54) 

ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย (84.59) (6.02) (96.36) (6.68) (74.82) (5.80) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (179.55) (12.77) (187.61) (13.00) (184.82) (14.32) 
ต้นทนุทางการเงิน (78.66) (5.59) (101.24) (7.01) (115.43) (8.94) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (1,347.00) (95.81) (1,400.20) (97.01) (1,259.80) (97.59) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า 

17.03 1.21 (0.87) (0.06) 10.76 0.83 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 75.92 5.40 42.26 2.93 41.85 3.24 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11.65) (0.83) (13.21) (0.92) (2.58) (0.20) 

ก ำไรส ำหรับปี 64.27 4.57 29.05 2.01 39.27 3.04 

 
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของหนีส้นิผลประโยชน์ของ
พนกังานหลงัออกจากงาน 

- - - - (1.03) (0.08) 

สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม - - (0.42) (0.03) (2.40) (0.19) 
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - - (0.42) (0.03) (3.43) (0.27) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 64.27 4.57 28.63 1.98 35.84 2.78 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ)       
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 70.57 5.02 33.76 2.34 40.29 3.12 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (6.30) (0.45) (4.71) (0.33) (1.02) (0.80) 

ก ำไรส ำหรับปี 64.27 4.57 29.05 2.01 39.27 3.04 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวม       
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 70.57 5.02 33.33 2.31 36.86 2.86 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (6.30) (0.45) (4.71) (0.33) (1.02) (0.08) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 64.27 4.57 28.63 1.98 35.84 2.78 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.11  0.04  0.04  
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 0.09  0.04  0.04  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 6  

 (ข)  ตำรำงสรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสด : บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หน่วย : ล้ำนบำท 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 
คา่เสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดับญัชี 
คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียน 
คา่เผื่อการลดมลูค่าของสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ 
สว่นแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 
ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบีย้จ่าย 
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลกูหนีก้ารค้า 
สินค้าคงเหลือ 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจ้าหนีก้ารค้า 
เจ้าหนีอ้ื่น – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวยีนอื่น 
จ่ายภาษีเงินได้ 

75.92 
 

85.14 
0.21 
0.43 
0.06 
(2.70) 
(1.15) 

- 
- 

(0.01) 
(17.03) 
(0.21) 
(15.41) 
78.66 

 
(86.66) 
(239.12) 

6.08 
- 

(15.75) 
 

21.89 
(0.44) 
(3.87) 
(9.63) 

42.26 
 

77.30 
4.09 
0.45 

(0.48) 
1.18 
(7.99) 

- 
2.57 
(0.00) 
0.87 
(0.14) 
(8.12) 
101.24 

 
(40.52) 
(174.77) 
(4.97) 

- 
(70.39) 

 
(10.40) 

0.33 
(6.28) 
(16.75) 

41.85 
 

74.47 
23.34 
2.61 
0.20 
1.42 

(7.15) 
0.27 
3.18 

(0.00) 
(10.76) 
(0.21) 

(10.13) 
115.43 

 
25.87 

(208.59) 
(13.87) 

0.93 
(18.06) 

 
(36.29) 
(1.85) 

(21.76) 
(19.80) 

เงนิสดสุทธไิด้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (123.60) (110.52) (58.90) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้เพิ่มขึน้ 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 
รับช าระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการอื่นเพิ่มขึน้ 
รับช าระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการอื่น 
เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 

(41.42) 
(1.16) 

- 
- 
- 
- 

(0.75) 
(152.93) 

90.00 
(65.00) 

- 
(195.00) 

(20.84) 
(7.60) 
7.93 

(35.00) 
100.00 

(120.00) 



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 7  

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึน้ 
เงินมดัจ าการเข้าศกึษาโครงการลงทุนเพิ่ม 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้เงินลงทนุเพิ่ม 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้หุ้นเพิ่ม 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 
เงินสดรับจากการลดทนุและคืนทนุของบริษัทร่วม 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้ 
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในตราสารหนีก้่อนครบก าหนด 
รับดอกเบีย้ 

(455.19) 
- 
- 
- 

75.53 
8.00 
(32.23) 
(0.53) 
1.33 
2.00 

11.73 

(39.05) 
- 
- 
- 

130.14 
- 

(135.92) 
(0.53) 
9.13 

- 
4.27 

(14.05) 
(25.00) 
(95.00) 
(28.75) 
175.21 

- 
(56.22) 
(0.42) 
8.90 

- 
15.01 

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (431.94) (355.64) (95.84) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เจ้าหนีจ้ากการขายสิทธิเรียกร้องในลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่นเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินลดลง 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 
ออกหุ้นกู้ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
คา่ใช้จ่ายหุ้นกู้ 
เงินสดรับจากคา่หุ้นเพิ่มทนุ / การเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชน 
สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ 
จ่ายเงินปันผล 
จ่ายดอกเบีย้ 

(241.06) 
55.46 

279.64 
65.00 
(11.26) 
(65.00) 
20.99 

(80.29) 
- 
- 
- 

333.63 
- 

(30.43) 
(73.03) 

59.07 
(2.28) 
5.00 

- 
(5.44) 

- 
20.36 

(64.11) 
699.90 

(500.00) 
(19.00) 
414.44 
30.13 

(52.43) 
(93.89) 

31.63 
(5.22) 

(86.00) 
- 

(2.90) 
- 

39.60 
(20.23) 
380.20 
(90.10) 
(7.80) 
0.25 

- 
(29.00) 

(104.00) 
เงนิสดสุทธไิด้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 253.64 491.75 106.43 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด(ลดลง) – สุทธิ (301.90) 25.59 (48.30) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นปี 408.67 106.77 132.36 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันสิน้ปี 106.77 132.36 84.06 

 
 
 
 
  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 8  

(ค)  ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 
CASH CYCLE (วนั) 

0.84 
0.23 
(0.09) 
5.52 
65.20 
3.87 
93.02 
5.32 
67.68 
90.54 

1.59 
0.44 

(0.08) 
4.46 
80.72 
3.21 

112.20 
5.22 
69.00 

123.92 

1.10 
0.23 

(0.04) 
3.92 
91.81 
2.48 

145.21 
5.17 
69.67 
167.35 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 

26.84 
11.28 
(79.83) 

4.57 
7.63 

27.14 
10.30 
(77.02) 

2.01 
2.35 

29.46 
12.54 

(37.44) 
3.04 
2.71 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ (%) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 

2.50 
42.51 
0.55 

0.94 
26.24 
0.47 

1.12 
24.17 
0.37 

อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) 1/ (เทา่) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)2/ 

1.71 
(0.42) 
N.A 

81.58 

1.35 
0.04 
N.A. 
99.84 

1.47 
0.51 
N.A 

40.81 
หมำยเหตุ : 1/อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ 
 2/ อตัราการจา่ยเงินปันผล = ค านวณจากกระแสเงินสดที่จา่ยออกส าหรับเงินปันผลในปีนัน้ / ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ของปีนัน้  

  



 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

 หน้าที่ 3.0 - 9  

14.  กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) 
 

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ในรอบปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 รายได้จาก

สญัญาที่ท ากบัลกูค้า ซึง่ในการน าเสนอข้อมลูตวัเลขทางการเงิน ส าหรับรอบปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 
และ ปี 2562 ทางบริษัทได้ปรับปรุงตวัเลขรายได้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัปี 2562 ไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบรายได้จากการขาย ช่วงปี 2562 บริษัทมียอดขายโดยภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกบั
อตัราการเติบโตของช่วงปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา โดยสาเหตทุี่ส าคญัเกิดจากรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศลดลง 
จากช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA และรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านกลุม่ร้านค้าสง่และ
ร้านค้าปลกีรายยอ่ยทัว่ประเทศ ซึง่บริษัทใช้ตราสนิค้า Costa ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากนีส้ว่นหนึ่งเกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึน้ในช่วงปี 2562 ถึงแม้ตวัเลขการสง่ออกในรูปเหรียญดอล
ลา่ร์สหรัฐจะเติบโตเมื่อเทียบกบัปี 2561 ที่ผ่านมาก็ตาม ดงันัน้โดยภาพรวมหากคิดเป็นเงินบาท บริษัทจะมีสดัสว่นการ
สง่ออกเติบโตเพียงร้อยละ 2.41 ในขณะที่บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการสง่ออกในรูปเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐได้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 ที่ผา่นมา ถึงแม้จะเป็นอตัราการเติบโตที่ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ แต่ในช่วงปี 2562 บริษัทได้เร่ิม
ปรับกลยทุธ์การเจาะกลุม่ลกูค้าในประเทศใหม ่ๆ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าจากประเทศอินเดีย ตะวนัออกกลาง และจีน ซึ่งเร่ิมเห็น
ผลโดยการรับค าสัง่ซือ้จากกลุม่ลกูค้าประเทศอินเดีย ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้าที่มี
ศกัยภาพพร้อมที่จะสง่ค าสัง่ซือ้ได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องกบับริษัท นอกจากการน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ แล้ว บริษัทยงัคง
เน้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับลดปริมาณการขายในกลุม่ผลิตภณัฑ์เดิม ๆ ที่ลกูค้ามีการ
สัง่ซือ้อยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งบางผลิตภณัฑ์เนื่องจากมีการค้าขายมาอย่างยาวนาน จึงเป็นการยากที่จะขอปรับเพิ่มราคาสินค้า
จากลกูค้า ซึง่วิธีการดงักลา่วจะเป็นอีกช่องทางหนึง่ที่จะช่วยให้บริษัทมีอตัราการท าก าไรท่ีเพิ่มขึน้ได้  

นอกจากนีก้ารจ าหนา่ยสนิค้าภายในประเทศ บริษัทยงัได้มีการปรับกลยทุธ์การบริหารจดัการช่องทางการจ าหน่าย
สนิค้าใหม่ โดยพิจารณาแนวทางลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายคงที่ เมื่อเทียบกบัโอกาสในการสร้างยอดขายที่เติบโตขึน้ ดงันัน้
บริษัทจึงได้พิจารณาตดัสินใจปิดสาขาโชว์รูม ELEGA ทัง้หมดเป็นที่เรียบร้อยภายในสิน้ปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงการ
ปรับปรุงและสร้างระบบการจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยภายใต้ตราสินค้า Costa ใหม่ จึง
สง่ผลให้ในรอบปี 2562 บริษัทมีรายได้ลดลงจากสองช่องทางการจ าหน่ายดงักลา่วร้อยละ 48.88 เมื่อเทียบกับรายได้ที่
เกิดขึน้ในปี 2561 สง่ผลให้ภาพรวมยอดขายภายในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 22.12 และหากพิจารณาจากภาพรวมของ
รายได้จากการขายที่เกิดขึน้ทัง้หมดในรอบปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลงเทา่กบัร้อยละ 9.97 

นบัตัง้แตก่ลุม่บริษัทอีสต์โคสท์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจเสร็จสมบรูณ์เป็นท่ีเรียบร้อยตัง้แต่ช่วงปี 
2554 นัน้ บริษัทได้ประกอบธุรกิจผา่นการด าเนินการของ 2 นิติบคุคล ประกอบด้วย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (ก่อน
การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) และ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 
99.95 โดยภายหลงัการจัดโครงสร้างดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจหลกั คือ การเป็นผู้ ผลิตและจัด
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง เพื่อใช้
ประกอบในการผลติเฟอร์นิเจอร์ การผลติและจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ส าหรับการจดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่าน
โชว์รูมสาขาภายใต้ตราสินค้า ELEGA 12 แห่ง ซึ่งจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ทัง้นีร้วมถึงการผลิตภายในประเทศและที่
น าเข้าจากตา่งประเทศ และ FINNA HOUSE ซึง่จดัเป็นพืน้ท่ีคอร์เนอร์ภายในโชว์รูม ELEGA โดย FINNA HOUSE จะเป็น
การน าเสนอรูปแบบของผลติภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตโดยใช้ลิขสิทธ์ิลายการ์ตนูดิสนีย์ ภายใต้การเป็นผู้ ได้รับสิทธิในการใช้
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ลายการ์ตนูเพื่อการผลติเฟอร์นิเจอร์ (Franchisee) ซึง่ขณะนีย้งัเป็นเพียงรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนีบ้ริษัทยงัเป็นผู้
ให้บริการตดัแผน่ปิดขอบไม้ (พีวีซี) ด้วย  

ทัง้นีน้บัตัง้แต่สิน้ปี 2562 ที่ทางบริษัทได้ด าเนินการปิดสาขาโชว์รูม ELEGA บริษัทได้ด าเนินการน าผลิตภณัฑ์ที่เคย
จ าหน่ายภายในโชว์รูม ELEGA และ FINNA HOUSE มาจดัแสดงและจ าหน่ายอยู่ภายในพืน้ท่ีของ ECF OUTLET ซึ่งเป็น
โชว์รูมที่จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทกุแบรนด์ ทกุรูปแบบ ภายใต้การผลิตและจ าหน่าย รวมทัง้สินค้าน าเข้าของบริษัท โดย ECF 
OUTLET ตัง้อยู่ภายใน บริษัท แสงอุดม ไล้ท์ติง้เซ็นเตอร์ จ ากัด ณ ส านกังานใหญ่รังสิต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า  
นอกจากนีย้งัมีสนิค้าวางจ าหนา่ยผา่นช่องทางออนไลน์ www.elegathai.com ด้วย 

ต่อมาในช่วงปี 2560 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
(“บริษัทยอ่ย” หรือ “ECFH”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 75 ที่ผ่านมา ECFH คือผู้ด าเนินธุรกิจ
ร้านค้าปลีก Can Do ซึ่งมีการด าเนินการในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่บริษัทได้ซือ้แฟรนไชส์มาจากประเทศญ่ีปุ่ น โดย
จ าหน่ายสินค้าทัง้ร้านในราคาเดียวคือ 60 บาท ปัจจุบนั นบัตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ECFH ได้หยดุการ
ด าเนินธุรกิจในสว่นของร้าน Can Do ทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากสาเหตผุลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ตัง้เป้าไว้ และ
มีผลขาดทนุจากการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง และขณะนีท้างบริษัทอยูร่ะหวา่งการจดัหารูปแบบการด าเนินธุรกิจใหมใ่ห้กบั 
ECFH ซึง่ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ข้อสรุป 

ตอ่มาบริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (ECF-P) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 
99.99 เพื่อด าเนินธุรกิจด้านพลงังาน ซึง่ปัจจบุนัได้เข้าลงทนุในบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า รวม 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ 
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 33.37 เพื่อลงทนุในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ปัจจุบนัรับรู้สว่นแบ่ง
ก าไรจากบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั ซึ่งด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวตัต์ 
ตัง้อยูท่ี่อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากดั ซึง่ด าเนินโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน Biomass 
Gasification ขนาด 1 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ที่อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ซึ่งทัง้สองบริษัทดงักลา่วเร่ิมมีรายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว 
และส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ECF-P ได้เข้าลงทุนในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 
จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 20 เพื่อลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวตัต์ ประเทศเมียนมาร์ 
ปัจจุบนัได้เร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากการก่อสร้างโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 ที่ผา่นมา 

ส าหรับบริษัท แพลทเนทบอร์ด จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทลา่สดุ และมีสดัสว่นการถือ
หุ้นโดยบริษัทที่ร้อยละ 57 นัน้ ปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการวางแผนการทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการ การจดัหาที่ดิน 
การก่อสร้างโครงการโรงงานผลติและจ าหนา่ยแผน่ไม้ (Wood-based Panel) ได้แก่ แผน่ไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) โดยยงัไม่เร่ิม
มีรายได้ในเชิงพาณิชย์ในขณะนี ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
รำยได้จำกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
รายได้ของบริษัทสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหนา่ยได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ สามารถเรียงล าดบัสดัสว่นที่ส าคญัเมื่อเทียบกบัรายได้จากการ

ขายทัง้หมด ส าหรับปี 2562 ได้ดงันี ้
อนัดบัท่ี 1 คือ รายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด มลูค่า 932.74  ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 74.37  

http://www.elegathai.com/
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อนัดบัที่ 2 คือ รายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มูลค่า 145.03 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
11.56  

อนัดบัที่ 3 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ที่จ าหนา่ยผา่นโชว์รูม กลุม่ร้านค้าสง่ และร้านค้าปลกีรายยอ่ย 
(Dealer) มลูคา่ 117.53  ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.37  

อนัดบัท่ี 4 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยกระดาษปิดผิว มลูคา่ 47.87 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.82  
อนัดบัที่ 5 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง มลูคา่ 8.68  ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.69  
อนัดบัที่ 6 คือ รายได้จากการจ าหนา่ยร้านค้าปลกี Can Do มลูคา่ 2.33  ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.19  

ส าหรับการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แยกตามแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์
โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 โดยรายได้จากการขายเติบโตในกลุ่มผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ดซึง่เป็นรายได้หลกัและเป็นผลติภณัฑ์หลกัเพื่อการสง่ออกของบริษัท สามารถสร้างอตัราการเติบโตของยอดขายได้ไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 5.62 โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ประมาณร้อยละ 1.28 จากอตัรา
แลกเปลีย่น 31.47 บาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ มาอยูท่ี่ 31.07 บาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐในรอบปี 2562 ด้วย 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกตำมประเภทผลติภณัฑ์ 

ระหว่ำงปี 2561 และ ปี 2562 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

 
 

รำยได้จำกร้ำนค้ำปลกีแคนดู (Can Do) 
ในส่วนของการด าเนินธุรกิจของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“ECFH”) บริษัทมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจ

ร้านค้าปลีกรายย่อยในรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าทัง้ร้านในราคาเดียว (60 บาท) ในรูปแบบร้าน 100 เยน ที่เกิดขึน้ในปี 
2561 เทา่กบั 10.60 ล้านบาท ซึง่ร้าน Can Do ได้เร่ิมเปิดให้บริการ เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมา และตลอดรอบปี 
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2561 ที่ผ่านมาบริษัทได้ทยอยปิดสาขาที่เปิดให้บริการ จนสิน้สดุการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของร้าน Can Do เมื่อวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา 

 
รำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล  
ส าหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เท่ากับ 17.03 ล้านบาท 

ขาดทนุ 0.87 ล้านบาท และก าไร 10.76 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทนุของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ใน
ฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย ECF-P ได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทนุจากการเข้าลงทนุในบริษัท
ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัท
ย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สดัสว่นร้อยละ 33.37 ปัจจุบนัสามารถ
รับรู้ผลการด าเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวตัต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด 
กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“PWGE”) จงัหวดันราธิวาส ซึง่บริษัทรับรู้ก าไรตามสดัสว่นเงินลงทนุตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 
2561 โดย SAFE เข้าลงทนุใน PWGE คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน Biomass 
Gasification ขนาด 1 เมกะวตัต์ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จ ากดั จงัหวดัแพร่ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49 

2. บริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากัด (“GEP”) ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 
220 เมกะวตัต์ ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 20 
ปัจจุบนัเร่ิมรับรู้รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่วนัท่ี 27 กันยายน 2562 ภายหลงัการ
ก่อสร้างโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ เป็นที่เรียบร้อย จากทัง้หมด 220 เมกะวตัต์ ซึง่ยงัคงเหลือโครงการ
ที่จะต้องด าเนินการก่อสร้างอีก 170 เมกะวตัต์ ในอีก 3 เฟส ที่เหลอื 

จากรายละเอียดที่กลา่วมาข้างต้น ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เกิดจากค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึ่งเร่ิมรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ได้ เมื่อช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 
2562 ที่ผา่นมา ดงันัน้จึงยงัเกิดการรับรู้ผลขาดทนุอยู่ 2.02 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทรับรู้สว่นแบ่งก าไรจาก SAFE เท่ากบั 
12.78 ล้านบาท 

 

บริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั 1,372.59 ล้านบาท 1,393.11 ล้านบาท และ 
1,254.18 ล้านบาท ตามล าดบั โดยตวัเลขระหว่างปี 2560 และปี 2561 มีตวัเลขที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวา่งปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นสดัสว่นลดลงเทา่กบัร้อยละ 9.97  

นอกจากนีย้งัสามารถแบ่งออกเป็นรายได้จากการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับช่วงปี 2562 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 44 และร้อยละ 56 ตามล าดบั 

ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์จะพบว่า ในช่วงปี 2562 รายได้จากการขายที่สามารถ
สร้างการเติบโตได้มาจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและเป็นผลิตภัณฑ์หลกัเพื่อการส่งออก
โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.62  

รายได้อื่นของบริษัท ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 34.06 ล้านบาท 48.96 ล้านบาท และ 36.37 ล้าน
บาท ตามล าดบั รายได้อื่นของบริษัทที่ส าคญั ส าหรับปี 2562 ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวสัด ุดอกเบีย้รับ ก าไรที่ยงั
ไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น เป็นต้น โดยตวัเลขสว่นที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนเกิดจากในปี 2562 บริษัทไม่มีสว่นก าไรจาก
การจ าหนา่ยทรัพย์สนิเกิดขึน้ 
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รายได้รวม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 1,405.89 ล้านบาท 1,443.33 ล้านบาท และ  
1,290.89 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจากปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 10.56 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 ตาม
สาเหตทุี่กลา่วมาข้างต้นในหวัข้อภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา  

 

รำยได้รวมโดยเปรียบเทียบรำยไตรมำส  
ระหว่ำงปี 2561 – ปี 2562 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

 

 
 

บริษัทมีรายได้รวมโดยเปรียบเทียบรายไตรมาสที่เกิดขึน้ในช่วงปี 2562 โดย ไตรมาสที่ 1 มีมลูค่าเท่ากบั 372.26 
ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 เท่ากบั 321.26 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 เท่ากบั 339.79 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 เท่ากบั 257.59 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสาเหตุที่ช่วงไตรมาสที่ 4 รายได้รวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดจากการปรับกลยุทธ์ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายในส่วนที่ก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อเทียบกับการสร้างรายได้ 
เร่ิมเห็นผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่ 4  

อย่างไรก็ตามหากเป็นช่วงปกติของธุรกิจของบริษัท จะพบว่า รายได้จากการขายจะอยู่ในช่วงต ่าส ุด
ส าหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยจะกลับมาเพิ่มขึน้อีกครัง้ในช่วงไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ที่เป็นปกติของฤดกูาล
ขายสนิค้า 

 
ต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำย 
บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 73.16 ร้อยละ 

72.86 และร้อยละ 70.54 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมลูค่าต้นทนุขาย เท่ากบั 1,004.20 ล้านบาท 1,014.99 ล้านบาท และ 
884.73 ล้านบาท ตามล าดบั  

หากพิจารณาข้อมูลตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2562 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายใน
สดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนัตลอดช่วง 3 ปีที่ผา่นมา คือ ประมาณร้อยละ 70 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเน้นนโยบายการปรับตวัให้สดัส่วนต้นทุนขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้การลงทุนสัง่ซือ้
เคร่ืองจกัรในรูปแบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automatic Machine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มากขึน้ และยงัคงมีนโยบายการลงทนุเคร่ืองจกัรแบบกึ่งอตัโนมตัิเพิ่มขึน้ในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

 381.53  
 319.88  

 369.09   372.83  

 1,443.33  

 372.26  
 321.26   339.79  

 257.59  

 1,290.90  

Q1 Q2 Q3 Q4 12M
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และนโยบายทีส่ าคญัอีกประการคือ บริษัทมีนโยบายควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในกระบวนการผลติโดยพิจารณาจากทกุ 
ๆ จดุที่มีคา่ใช้จ่ายเพื่อหาทางลดและควบคมุคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุ ซึ่งคาดว่าจะสง่ผลให้มีสดัสว่นต้นทนุ
ขายที่ลดลงจากเดิม 

บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยตอ่รายได้รวม ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบั ร้อย
ละ 6.02 ร้อยละ 6.68 และร้อยละ 5.80 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 84.59 ล้านบาท 96.36 ล้านบาท และ 74.82 
ล้านบาท ตามล าดบั  

และมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบั ร้อยละ 12.77 ร้อยละ 13.00 และร้อยละ 
14.32 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 179.55 ล้านบาท 187.61 ล้านบาท และ 184.82 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส าหรับต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ยงัคงมีสดัสว่นเมื่อเทียบกบัรายได้รวมไม่เปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั  

ส าหรับสดัส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั ร้อยละ 5.59 
ร้อยละ 7.01 และร้อยละ 8.94 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 78.66 ล้านบาท 101.24 ล้านบาท และ 115.43 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่ต้นทนุทางการเงินยงัคงมีมลูคา่และสดัสว่นต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้ต้นทนุทางการเงินท่ีเกิดขึน้ตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมา สว่นหนึง่คือ ดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกบัสถาบนั
การเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้างวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 
ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 431.77 ล้านบาท 490.84 ล้านบาท และ 522.48 ล้านบาท ตามล าดบั และมียอดคงค้าง
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั 93.85 ล้านบาท 50.10 
ล้านบาท และ 69.46 ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนีบ้ริษัทมีรายการหนีส้ินที่ส าคญัอีกรายการหนึ่งคือ รายการเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น โดยมียอดคงค้าง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั 283.18 ล้านบาท 
และ 197.99 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งรายการดงักลา่วเร่ิมเกิดขึน้ตัง้แต่เดือนตลุาคม ปี 2560 โดยส าหรับปี 2562 มีอตัรา
ดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี ในรูปแบบตัว๋แลกเงิน และมีก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 7 เดือน นบั
จากวนัท่ีออกตราสาร 

นอกจากนีใ้นช่วงปี 2561 บริษัทได้จดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจผา่นการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เมื่อ
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี และจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 สงิหาคม 2563 นี ้ต่อมาเมื่อ
วนัที่ 22 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในมลูค่า 200 ล้านบาท ในอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ตอ่ปี และมลูคา่ 180.20 ล้านบาท ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี ตามล าดบั   

 
อัตรำก ำไรขัน้ต้น และอัตรำก ำไรสุทธิ 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็นสดัส่วนก าไรขัน้ต้นต่อรายได้จากการขาย ร้อยละ 

26.84 ร้อยละ 27.14 และร้อยละ 29.46 ตามล าดบั หรือคิดเป็นมลูค่าก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 368.39 ล้านบาท 378.12 ล้านบาท 
และ 369.46 ล้านบาท ตามล าดบั  

ซึง่ในรอบปี 2562 บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายเพื่อสร้างก าไรขัน้ต้นได้ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีที่
ผ่านมา ซึ่งบริษัทยงัคงใช้นโยบายในกระบวนการผลิต โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสินค้า การสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรกึ่งอตัโนมตัิ 
(Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่มากขึน้จากเดิม เพื่อจะได้ลด
ต้นทนุในสว่นของจ านวนพนกังานในกระบวนการผลติ การฝึกอบรมพนกังานเพื่อให้มีทกัษะและความช านาญในการผลิต
เพื่อลดสว่นสญูเสยี รวมถึงนโยบายการควบคมุคา่ใช้จ่ายภายในกระบวนการผลติอยา่งเคร่งครัด  
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เมื่อพิจารณาอตัราก าไรสทุธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิส าหรับก าไรส าหรับงวด ในปี 2560 ปี 2561 
และปี 2562 เทา่กบั ร้อยละ 4.57 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 3.04  หรือคิดเป็นมลูคา่ก าไรสทุธิเทา่กบั 64.27 ล้านบาท 29.05 
ล้านบาท และ 39.27 ล้านบาท ตามล าดบั โดยก าไรสทุธิส าหรับงวดปี 2562 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ านวน 40.29 ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน ติดลบ 1.02 ล้านบาท 

โดยภาพรวมของก าไรท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 2562 ในสว่นของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากก าไรส าหรับงวด สว่นที่
เป็นของบริษัทใหญ่ ทีม่ีก าไรเทา่กบั 40.29 ล้านบาท นัน้ มีการปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีก าไร
เทา่กบั 33.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.33 ซึ่งสว่นที่เพิ่มขึน้เกิดจากการที่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เมือง
มินบ ูประเทศเมียนมาร์ ของบริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (GEP) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นอยู่
ใน GEP คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20 สามารถจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ส าหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ จากทัง้หมด 
220 เมกะวตัต์ ได้ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยลดภาระการรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุจ านวนมากในระหว่าง
การก่อสร้างโครงการลงไปได้ โดยเปรียบเทียบสว่นแบง่ขาดทนุจาก GEP ที่เกิดขึน้ในระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั 
ขาดทุน 8.87 ล้านบาท และขาดทนุ 2.02 ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนีส้ว่นแบ่งก าไรจากการเข้าลงทุนใน บริษัท เซฟ 
เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (SAFE) ซึง่บริษัทยอ่ยของบริษัท เข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 33.37 ยงัสามารถรับรู้สว่นแบง่ก าไร
ได้เพิ่มขึน้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล โดยเปรียบเทียบสว่นแบง่ก าไรจาก SAFE ที่เกิดขึน้ในระหวา่งปี 2561 และ 
ปี 2562 เทา่กบั 7.99 ล้านบาท และ 12.78 ล้านบาท ตามล าดบั 

อตัราก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดของบริษัทพบวา่ บริษัทมีอตัราก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 
เท่ากบั ร้อยละ 4.57 ร้อยละ 1.98 และร้อยละ 2.78 หรือคิดเป็นมลูค่าก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเท่ากบั 64.27 ล้านบาท 
28.63 ล้านบาท และ 35.84 ล้านบาท ตามล าดบั โดยก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดปี 2562 แบง่ออกเป็น สว่นที่เป็นของบริษัท
ใหญ่จ านวน 36.86 ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน ติดลบ 1.02 ล้านบาท  
 

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ  
 
 สินทรัพย์ 
 สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์หมนุเวียน เท่ากบั 1,428.27 ล้าน

บาท 1,872.72 ล้านบาท และ 1,837.49 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 

106.77 ล้านบาท 132.36 ล้านบาท และ 84.06 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 
3.84 ร้อยละ 3.90 และร้อยละ 2.34 ตามล าดบั  

- ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลูค่าลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ เท่ากบั 
289.44 ล้านบาท 327.91 ล้านบาท และ 283.32 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากบั ร้อยละ 
10.41 ร้อยละ 9.66 และร้อยละ 7.89 ตามล าดบั โดยลูกหนีก้ารค้าปรับตัวลดลงเกิดจากการใช้นโยบาย
การติดตามเรียกเก็บหนีโ้ดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลกีและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ (Dealer) 
แบบเข้มงวดมากขึน้ซึง่เป็นความพยายามที่จะลดระยะเวลาการจดัเก็บหนีใ้ห้น้อยลงกว่าเดิม ประกอบกบัใน
รอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับกลยทุธ์ด้านการตลาดใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านสง่ผลให้
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บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายในกลุม่ Dealer ลดลงจากเดิม สง่ผลให้มลูค่าลกูหนีก้ารค้าลดลง อย่างไรก็
ตามบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จากเดิมเช่นกนั  

             หากพิจารณาการเปลีย่นแปลงของลกูหนีก้ารค้าพบวา่ โดยภาพรวมบริษัทมีมลูคา่ของลกูหนีก้ารค้า 
ลดลง ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้จากการขายโดยเฉพาะยอดขายจากกลุม่ร้านค้าปลีกและร้านค้าสง่เฟอร์นิเจอร์ 
(Dealer) ซึง่โดยพฤติกรรมของลกูค้าในกลุม่นีจ้ะใช้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนีค้อ่นข้างนาน และหากพิจารณาจากความสามารถ
ในการจดัเก็บหนี ้จะพบวา่ บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั 65.20 วนั 80.72 วนั และ 
91.81 วนั ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งถึงแนวทางที่จะลดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนีใ้นกลุม่
ลกูค้า Dealer ซึ่งทางทีมการขายและทีมบญัชีได้มีการวางแผนเพื่อติดตามเรียกเก็บหนีอ้ยา่งใกล้ชิด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีรายการลกูหนีก้ารค้า - สทุธิเทา่กบั 283.32 ล้านบาท แบง่เป็น 
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 6.52 ล้านบาท ที่เกิดจากการขายเฟอร์นิเจอร์ และกระดาษปิดผิว ส าหรับใช้ในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 25.13 ล้านบาท คือ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั และ บริษัท อินเด็กซ์ 
ลฟิวิ่ง มอลล์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีกรรมการเป็นคู่สมรสของนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัท และลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอื่น 276.80 ล้านบาท ซึ่งมลูค่าลกูหนีก้ารค้า
โดยสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 65 อยู่ในกลุม่ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ปัจจุบนัลกูค้าที่บริษัทพิจารณาให้เครดิต
เทอมทัง้หมดจะเป็นลกูค้า Modern Trade ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าดังกล่าวไม่มีปัญหาเร่ืองการเรียกเก็บหนีแ้ต่อย่างใด 
ส าหรับกลุม่ลกูค้า Dealer ซึง่เป็นกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกรายย่อยทัว่ไประเทศ บริษัทจะวางแผนการจดัเก็บและเรียก
ช าระหนีอ้ย่างใกล้ชิด ส าหรับลกูค้าต่างประเทศบริษัทก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินเป็น L/C at sight หรือการโอนเงินทนัที 
(T/T) ก่อนวนัสง่สนิค้า (Shipment Date) ซึง่จะไมม่ีปัญหาการจ่ายช าระหนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 
ข้อมลูอายลุกูหนีท้ี่ค้างช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

มูลค่าลูกหน้ีการค้า 

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 4.95 75.88% 

ค้างช าระ   

- ไมเ่กิน 3 เดือน 1.56 23.92% 

- เกินกวา่ 12 เดือน 0.01 0.20% 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 6.08 100.00% 

 
บริษัทอื่น - สุทธิ 

  ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 173.48 62.67% 

ค้างช าระ   

- ไมเ่กิน 3 เดือน 56.94 20.57% 

- ระหวา่ง 3  - 6 เดือน 8.72 3.15% 

- ระหวา่ง 6 - 12 เดือน 11.70 4.23% 
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- เกินกวา่ 12 เดือน 49.42 17.85% 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 300.26 108.47% 

หกั ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (23.48) (8.47%)  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 276.80 100.00% 

 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้ค ่าเผื ่อหนีส้งสยัจะสญู โด ยพิจ า รณาจ าก ข้ อมูลท า ง สถิติ

เ กี่ ยวกับการเรียกเก็บหนีจ้ากลกูค้าในอดีต ซึ่งมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนด
นโยบายที่จะติดตามลกูหนีใ้ห้ช าระหนีภ้ายในระยะเวลาที่ให้เครดิตเทอมให้ได้ทัง้หมด ดงันี  ้

 

ลูกหนีนั้บจำกวนัที่ถงึก ำหนดช ำระ 
อัตรำกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสัยจะสูญ  

ของยอดลกูหนีค้งเหลอืสุทธิ 

ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป 
ร้อยละ 100 

(เฉพาะลกูหนีท้ีม่ีข้อบง่ชีว้า่จะรับเงินไมไ่ด้) 
ตัง้แต ่24 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 100 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้น าลกูหนีก้ารค้าจ านวนเงินประมาณ 130 ล้านบาท ไปขายลดแก่

สถาบันการเงินในประเทศสามแห่ง ภายในวงเงินสินเช่ือรวม 275 ล้านบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
สถาบนัการเงินที่ให้การสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือมีสทิธิไลเ่บีย้จ านวนเงินประมาณ 108.20 ล้านบาท (ซึง่เป็นจ านวน
เงินที่อยูร่ะหวา่งการรอเรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้าที่ทางบริษัทได้น าไปขายลดตอ่สถาบนัการเงิน) โดยได้แสดง
เป็นหนีส้ินในรายการ “เจ้าหนีจ้ากการขายสิทธิเรียกร้องลกูหนีก้ารค้า” ในการขอรับการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือ
ประเภทขายลดลกูหนี ้(Factoring) ทางบริษัทไม่จ าเป็นต้องจัดหาสินทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกันส าหรับวงเงิน
สนิเช่ือประเภทนี ้ซึง่จะเป็นผลดีตอ่บริษัทในแง่ของการไมม่ีภาระในหลกัทรัพย์เพื่อใช้ค า้ประกนั และเป็นการเสริม
สภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทอีกรูปแบบหนึ่ง ในกรณีที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบริษัทมียอดคงค้างเต็มใน
วงเงินเบิกเกินบญัชี (OD) ทางบริษัทก็สามารถใช้วงเงินสินเช่ือ Factoring เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเวลา
ดงักลา่วได้ 
- สินค้าคงเหลือ – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูค่าสินค้าคงเหลือ – สทุธิ 

เท่ากับ 998.62 ล้านบาท 1,172.21 ล้านบาท และ 1,379.37 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวม 
เทา่กบั ร้อยละ 35.92 ร้อยละ 34.52 และร้อยละ 38.41 ตามล าดบั  

สินค้าคงเหลือของบริษัทคือ วตัถดุิบที ่เตรียมไว้ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่า งท า และสินค้า
ส าเร็จรูปที ่เก็บสต็อกไว้เพื ่อจ าหน่าย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที ่น าเข้าจากต่างประเทศ  และที ่สัง่ซือ้จาก
ภายในประเทศเพื่อจ าหน่าย ในช่วงที่บริษัทรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าเป็นจ านวนมาก ช่วงนัน้บริษัทจะมีความ
ต้องการสต็อกสินค้าเพื่อเตรียมสง่มอบตามค าสัง่ซือ้เพิ่มขึน้ตามไปด้วย โดยหากพิจารณาจากอดีตที่ผ่าน
มาจะพบว่า มลูค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบ และการจดัเก็บสต็อกสินค้า
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คงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และจะต้องป้องกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบที่จะใช้ใน
การผลิตเพื่อจดัจ าหน่ายให้กบัลกูค้า 

ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าต่างประเทศที่ผลิตตามค าสัง่ซือ้ (Made to order) 
และกลุม่ลกูค้า Modern Trade ภายในประเทศ โดยสว่นใหญ่แล้วจะเป็นการผลิตสินค้าประเภท
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งบริษัทมีเง่ือนไขจะต้องผลิตสินค้าส าเร็จรูปเพื่อจดัเก็บสต็อกไว้รอการสง่
มอบ โดยทางลกูค้าต่างประเทศและ Modern Trade จะแจ้งปริมาณการสง่มอบสินค้าส าเร็จรูปที่บริษัท
ผลิตไว้รอเป็นครัง้ ๆ ไป ซึ่งทางบริษัทจ าเป็นที่จะต้องมีสต็อกสินค้าไว้เพียงพอและควบคุมให้มี การ
สง่มอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา ส าหรับช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา มลูค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทโดยสว่นใหญ่คือ
สินค้าระหว่างผลิตคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64.50 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือ – สทุธิ หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 
889.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีมลูค่าเทา่กบั 738.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงที่
บริษัทอยู่ระหว่างการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการสง่มอบตามค าสัง่ซือ้ของกลุม่ลกูค้าต่างประเทศและ 
Modern Trade รองลงมาคือ กลุม่สินค้าส าเร็จรูป คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 27.71 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
– สทุธิ หรือคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 382.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที ่มีมลูค่า
เท่ากบั 331.52 ล้านบาท   

หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (ค านวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ – กลุม่สินค้าส าเร็จรูป โดย
ไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทางและวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต) ในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี 
2562 พบว่า บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากบั 93.02 วนั 112.20 วนั และ 145.21 วนั ตามล าดบั 
หากพิจารณาในภาพรวมจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยตัง้แต่ช่วงปี 2560 จนถึงปัจจุบนั จะพบว่ามี
จ านวนวนัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง สาเหตสุ าคญัเกิดจากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ตามการขยายตวัของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้  

ส าหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัสินค้าคงเหลือนัน้ ปัจจบุนับริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั 
ทางบริษัทได้เร่ิมใช้นโยบายการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาจากสินค้าที่มีอายเุกิน 3 ปีขึน้ไป 
สภาพสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต โดยประมาณค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าร้อยละ 5 ของ
มลูค่าสินค้าที่จะได้รับ หากสินค้าค้างนานเกินกว่า 4 ปีขึน้ไป จะตัง้ค่าเผ่ือมลูคา่สินค้าล้าสมยัร้อยละ 50 ของมลูค่าสินค้า
ที่จะได้รับ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีสินค้าที่ถกูจดัประเภทอยู่ในคลงัสินค้าส าเร็จรูปรอการพิจารณา โดยจะตัง้ค่าเผื่อสินค้า
ล้าสมยัร้อยละ 20 ของมลูค่าสินค้าที่จะได้รับ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทได้เน้นด าเนินการตามนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหว
ของสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง หากเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า หรือเป็นสว่นที่ตกค้างจากการสง่มอบ บริษัทจะ
แก้ปัญหาโดยการจดัให้มีรายการสง่เสริมการขาย เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าเป็นจ านวน 5.66 ล้านบาท 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เท่ากับ 1,352.02 ล้าน
บาท 1,522.81 ล้านบาท และ 1,753.49 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

- เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งบนัทึกโดยวิธีสว่นได้เสีย  สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 
2561 และ ปี 2562 มีมูลค่า เท่ากับ 472.22 ล้านบาท 561.69 ล้านบาท และ 584.10 ล้านบาท คิดเป็น
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สดัสว่นต่อสินทรัพย์รวม เท่ากบั ร้อยละ 16.98 ร้อยละ 16.54 และ ร้อยละ 16.27 ตามล าดบั โดยมลูค่าเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมเท่ากบั 584.10 ล้านบาท ดงักลา่วแบ่งออกเป็น เงินลงทนุใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮล
ดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) จ านวน 227.71 ล้านบาท และเงินลงทนุในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (“GEP”) จ านวน 356.39 ล้านบาท 

- ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูค่าที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ – สทุธิ เท่ากับ 351.09 ล้านบาท 459.40 ล้านบาท และ 481.89 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อ
สนิทรัพย์รวม เทา่กบั ร้อยละ 12.63 ร้อยละ 13.53 และ ร้อยละ 13.42 ตามล าดบั 
ในปี 2562 บริษัทมีการลงทนุในสว่นที่ส าคญัคือ เคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้จ านวน 54.94 ล้านบาท โดยไม่มี
การลงทนุในสว่นของอาคารและสิง่ปลกูสร้างแตอ่ยา่งใด  

- สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมูลค่า
สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สนิ – สทุธิ เท่ากบั 311.92 ล้านบาท 277.41 ล้านบาท และ 242.66 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบั ร้อยละ 11.22 ร้อยละ 8.17 และร้อยละ 6.76 ตามล าดบั 

ในปี 2554 บริษัทใช้ราคาประเมินซึ่งเป็นวิธีตีราคาใหม่ในการวดัมลูค่าอาคาร และเคร่ืองจกัรเพื่อรับรู้
มลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปจากมลูค่าตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญั โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับการประเมินราคาเคร่ืองจกัร และใช้วิธีต้นทนุ (Cost Approach) 
ส าหรับการประเมินราคาอาคาร ซึ ่งตามมาตรฐานบญัชีบริษัทจะต้องมีการประเมินราคาอาคาร และ
เคร่ืองจกัร ทกุ ๆ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 ช่วงเดือนตลุาคม - พฤศจิกายน บริษัทมีการประเมินราคาดงักลา่ว และ
เกิดเป็นก าไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึน้ 166.39 ล้านบาท 

 
สนิทรัพย์รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,780.29 ล้านบาท 
3,395.53 ล้านบาท และ 3,590.97 ล้านบาทตามล าดบั 
สาเหตสุ าคญัที่ท าให้รายการสนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัส าหรับปี 2562 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการ

สินค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้เงินลงทุน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น ส าหรับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ 

 
สภาพคลอ่ง  
บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั 0.84 เท่า 1.59 เท่าและ 

1.10 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งเกิดจากรายการสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทพบว่า ในช่วงปี 2562 ลดลง เกิดจากการลดลงเล็กน้อยของรายการสินทรัพย์
หมนุเวียน จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จากมูลค่า 1,872.72 ล้านบาท เป็น 1,837.49 ล้านบาท ในขณะที่รายการ
หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากการจดัประเภทรายการหุ้นกู้  – สว่นที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ไปอยู่ใน
สว่นของหนีส้นิหมนุเวียน ซึง่หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในปี 2561 จะมีก าหนดครบช าระภายในเดือนสิงหาคม ปี 2563 ที่จะ
ถึงนีเ้ป็นจ านวน 605.69 ล้านบาท ดงันัน้การเพิ่มขึน้ของรายการหนีส้ินหมุนเวียนดงักล่าวจากรายการหุ้นกู้  ส่งผลให้
อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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นอกจากนีห้ากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็วพบว่า บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 0.23 เท่า 0.44 เท่า และ 0.23 เท่า ตามล าดบั ซึ่งอตัราสว่นที่ลดลง
ดงักลา่วเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว และลกูหนีก้ารค้า-บริษัทอืน่ ลดลง ประกอบ
กบัการเพิ่มขึน้ของรายการหนีส้นิหมนุเวียนด้วยเหตผุลเช่นเดียวกนักบัการลดลงของอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 
หนีส้นิ 
หนีส้นิหมนุเวียน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลูค่าหนีส้ินหมนุเวียน เท่ากบั 1,695.06 ล้านบาท 
1,181.25 ล้านบาท และ 1,676.02 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 
2562  มีมลูค่าเท่ากบั 431.77 ล้านบาท 490.84 ล้านบาท และ 522.48 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นต่อหนีส้ิน
และสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 15.53 ร้อยละ 14.46 และ ร้อยละ 14.55 ตามล าดบั โดยเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินถกูน ามาใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นส าคญั  

- เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 199.73 ล้านบาท 189.37 
ล้านบาท และ 153.08 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 
7.18 ร้อยละ 5.58 และ ร้อยละ 4.26 ตามล าดบั ซึ่งบริษัทมีมูลค่าเจ้าหนีท้ี่เกิดจากการสัง่ซือ้วตัถุดิบเพื่อ
เตรียมใช้ในกระบวนการผลิตรองรับค าสัง่ซือ้ในสว่นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการสัง่ซือ้เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป
จากผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยที่ผา่นมาบริษัทมีระยะเวลาการจ่ายช าระคืนหนีใ้นปี 
2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั 67.68 วนั 69 วนั และ 69.67 วนั ตามล าดบั ซึ่งการจ่ายช าระคืนหนี ้
เป็นไปตามนโยบายการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท  

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 
279.64 ล้านบาท 283.18 ล้านบาท และ 195.99 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นต่อหนีส้ินและสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นเทา่กบั ร้อยละ 10.06 ร้อยละ 8.34 และร้อยละ 5.51 ตามล าดบั โดยรายการดงักลา่วเกิดขึน้เพื่อเป็น
ทางเลอืกในการจดัหาแหลง่เงินกู้ยืมที่มอีตัราดอกเบีย้ที่จงูใจกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ที่ได้รับจาก
สถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบีย้อยูใ่นช่วงร้อยละ 5.5 ตอ่ปี ถึงร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

- หุ้นกู้สว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 มีมลูคา่เทา่กบั 499.88 
ล้านบาท และ 0 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั ร้อยละ 17.98 และ ร้อยละ 
0 ตามล าดับ และในปี 2562 จะหุ้นกู้ ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เทา่กบั 605.69 ล้านบาท ซึง่เป็นภาระหนีหุ้้ นกู้ ส่วนที่จะถึงครบก าหนดช าระในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี ้
นอกจากนีใ้นรอบปี 2562 บริษัทได้มีหุ้นกู้สว่นที่ออกใหม่และเสนอขายมลูค่า 375.11 ล้านบาท ซึ่งสว่นนีไ้ด้
ถกูจดัประเภทไปอยูใ่นสว่นของหุ้นกู้ -สทุธิ สว่นรายการหนีส้ินไม่หมนุเวียน เนื่องจากมีก าหนดการจ่ายช าระ
คืนหุ้นกู้จ านวนดงักลา่วแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ ในวนัที่ 22 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 
ตามล าดบั 
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หนีส้นิไมห่มนุเวียน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าหนีส้ินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 58.67 ล้านบาท 

766.96 ล้านบาท และ 460.54 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดในรายการท่ีส าคญั ดงันี ้ 
- หุ้นกู้-สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 และปี 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 688.64 ล้านบาท และ 375.11 ล้านบาท 

ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั ร้อยละ 20.28 และร้อยละ 10.45 ตามล าดบั 
- เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 6.59 ล้านบาท 

31.76 ล้านบาท และ 41.83 ล้านบาท ตามล าดบั  คิดเป็นสดัสว่นต่อหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 
0.24 ร้อยละ 0.94 และร้อยละ 1.16 ตามล าดบั  

 
หนีส้นิรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิรวม เทา่กบั 1,753.73 ล้านบาท 1,948.21 

ล้านบาท และ 2,136.56 ล้านบาท ตามล าดบั 
บริษัทมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 188.35 ล้าน

บาท ทัง้นีบ้ริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 1.47 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มี
อตัราสว่นดงักลา่วเทา่กบั 1.35 เทา่ 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 1,026.56 ล้านบาท 

1,447.32 ล้านบาท และ 1,454.41 ล้านบาท ตามล าดบั  
โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดในรายการท่ีส าคญั ดงันี ้
- ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั 207.50 ล้าน

บาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) 239.85 ล้านบาท (จากทุนจดทะเบียน 354.14 ล้านบาท) และ  
239.87 ล้านบาท (จากทนุจดทะเบียน 312.46 ล้านบาท) ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี
ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วเทา่กบั 239.87 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 959,487,557 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามข้อมลูงบการเงินรวมของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.68 ต่อหนีส้ินและ
สว่นของผู้ ถือหุ้น โดยทนุจดทะเบียนสว่นที่เหลือมีไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั ตามการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อย่างไรก็ตามหุ้นเพิ่มทนุในสว่นนีจ้ะ
หมดอายลุงแล้วนบัตัง้แต่วนัที่จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 นอกจากนีหุ้้นเพิ่มทนุสว่นที่เหลือ
ยงัมีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ส าหรับ ECF-W2 และ ECF-W3 
ด้วย (ทัง้นี ใ้บส าคญัแสดงสิทธิที ่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส าหรับ ECF-W2 ได้หมดอายลุงเมื ่อวนัที ่ 20 
กุมภาพนัธ์ 2562 ที่ผ่านมา) ซึ่งบริษัทจะได้ลดทนุในสว่นของหุ้นจ านวนดงักลา่วต่อไป  

- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 
386.02 ล้านบาท 768.12 ล้านบาท และ 768.34 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งในช่วงปี 2562 รายการสว่นเกินมลูค่า
หุ้นเพิ่มขึน้เล็กน้อย เป็นผลจากการมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ECF-W2 ที่หมดอายเุมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ที่ผ่านมา  
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- ก าไรสะสม – ที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่31  ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีก าไรสะสม – ที่ยงั
ไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 361.21 ล้านบาท 369.45 ล้านบาท และ 407.25 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 บริษัทมีก าไรสะสม – ที่ยงัไม่ได้จดัสรร คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.34 ต่อหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
โดยในสว่นของก าไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นี ้สว่นท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากก าไรจากการ
ด าเนินงานในรอบปี และส่วนหนึ่งเป็นรายการตดัจ่ายจากสว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สินในสว่นอาคาร 
และเคร่ืองจกัร ซึง่โอนเข้าก าไรสะสมและไมส่ามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้  

 
กระแสเงนิสด ส ำหรับงวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมด ำเนินงำน 
บริษัทมีรายการส าคญัที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเกิดจากมีการใช้เงินสดเพื่อสต็อกสินค้าคงเหลือ

เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วจ านวน 208.59 ล้านบาท นอกจากนีย้งัเกิดจากรายการเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 36.29 ล้านบาท คา่ใช้จ่าย
ค้างจ่ายและหนีส้นิหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 21.76 ล้านบาท โดยรายการหลกัที่เกิดขึน้ดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสด
สทุธิจากการด าเนินงาน ติดลบ 58.89 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงปี 2561 ที่มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ติดลบ 
110.52 ล้านบาท 

 
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 95.84 ล้านบาท รายการท่ีส าคญัเกิดจาก ในปี 2562 มีเงินสดถูกน าไปใช้

ลงทนุในรายการที่ส าคญั ได้แก่ เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นการลงทนุในตัว๋แลกเงิน ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปีจ านวน 
120 ล้านบาท เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้เงินลงทนุเพิ่มขึน้ 95 ล้านบาท การลงทนุในอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 56.22 ล้านบาท   

 
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน 
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 106.43 ล้านบาท รายการที่ส าคญัเกิดจากการได้เงินจาก

การออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 380.20 ล้านบาท และรายการเงินสดรับจากเงินกู้ ระยะยาวเพิ่มขึน้ 39.59 ล้านบาท 
รายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 31.64 ล้านบาท เป็นส าคญั  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 84.06 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 ที่มีจ านวนเท่ากบั 132.36 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากในปี 2561 บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ท าให้
ได้รับเงินเข้ามาเป็นจ านวน 699.90 ล้านบาท เป็นส าคญั 

หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 
เท่ากับ 145.21 วนั ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ากับ 91.81 วนั และระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 69.67 วนั ซึ่งท าให้
บริษัทมี Cash Cycle เท่ากบั 167.35 วนั โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 123.92 วนั โดย 
Cash Cycle เทา่กบั ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่บวกระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ หกัด้วยระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 

 
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 
รายจ่ายเพื่อการลงทนุของบริษัทที่ผ่านมา มีวตัถุประสงค์เพื่อลงทนุในการก่อสร้างอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ส าหรับขยายก าลงัการผลติ และเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี  ้
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ตำรำงรำยละเอียดรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายจา่ยเพื่อการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 32.75 135.92 56.22 

 

ข้อสงัเกตจากผู้สอบบญัชี ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
- ไมม่ี - 
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ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในอนำคต (Forward Looking) 

ในช่วงปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหลกัด้านการเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจาก
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา และถึงแม้วา่ในรอบปี 2562 นี ้บริษัทจะไมไ่ด้รับผลกระทบที่สง่ผลตอ่ฐานะการเงินหรือ
ผลการด าเนินงานจากปัญหาทัง้จากปัจจัยภายในธุรกิจ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อ านวย หรืออตัราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพิจารณาถึงแนวทางการบริหาร
จดัการความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบับริษัทยงัแสวงหาโอกาสการกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจออกไปยงั
ธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หลกัเพียงอย่างเดียว ทัง้นีใ้นส่วนของธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ บริษัทยงัคงมีความแข็งแกร่ง และสามารถสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขนั เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าได้ใน
ราคาต้นทนุที่ต ่ากว่าเมื่อเทียบกับผู้ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่  มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งยงัคงจัดเป็นคู่แข่งขนัที่
ส าคญัของประเทศไทย 

ดงันัน้ การคาดการณ์ปัจจัยหรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของ
บริษัทนัน้ บริษัทมองว่า การจัดตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากัด (“ECF-P”) เพื่อเป็นผู้ เข้าลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทดแทน นอกเหนือจากการเข้าลงทนุใน บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“โครงการฯ” หรือ “PWGE”) 
ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล ณ อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวตัต์ โดยให้ 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“SAFE”) ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (ซึ่งมีบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะ
บริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้ นที่ร้อยละ 33.37) โดย SAFE ถือหุ้นของ PWGE ร้อยละ 99.99 ปัจจุบนัสามารถรับรู้รายได้จา
การจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็นต้นมาแล้ว ในรอบปี 2562 นี ้PWGE ถือเป็นแหลง่สร้าง
รายได้หลกัที่ส าคญัของ SAFE  

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมาร์ ขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 
220 เมกะวตัต์ ที่ทาง ECF-P เข้าลงทนุในบริษัท พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั (“GEP”) ในสดัสว่นร้อยละ 
20 ปัจจุบนับริษัทได้เร่ิมรับรู้สว่นแบ่งก าไร ส าหรับการเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ส าหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะ
วตัต์ นบัตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2562 ที่ผ่านมาแล้ว และยงัมีคงเหลือ เฟสที่ 2 – 4 ที่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างอีก 170 เมกะวตัต์ ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 นีต้่อไป 

ทัง้นีใ้นระหวา่งการก่อสร้างโครงการ บริษัทจะมีสว่นของคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงาน รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการลงทนุ
เกิดขึน้ในระหวา่งที่โครงการดงักลา่วยงัไมม่รีายได้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึน้ ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาดงักลา่วได้ 

 
 

 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู -1 

 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่ง
ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้
การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายชาลี สขุสวสัดิ์ หรือนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายชาลี สขุสวสัดิ์ หรือนายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัท
ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   

1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร  
 

นายวลัลภ สขุสวสัด์ิ 

2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการ /  
กรรมการบริหาร  
 

นายชาลี สขุสวสัด์ิ 

3. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์  กรรมการ /  
กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ / 
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 

นายอารกัษ์ สขุสวสัด์ิ 

4. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ /  
กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท 

นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัด์ิ 

   (ประทบัตราบริษัท) 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู -2 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   
1. นายชาล ี สขุสวสัดิ์
  

กรรมการ /  
กรรมการบริหาร 

นายชาลี สขุสวสัด์ิ 

   
2. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ /  

กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ /  
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

นายอารกัษ์ สขุสวสัด์ิ 

  
 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท 
 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555  

84 - วทิยาศาสตรดษุฏีบณัฑิต 
(กิตตมิศกัดิ)์  
สาขานวตักรรมเทคโนโลยีด้าน
การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

- Associate Infantry Career 
Course, Georgia, USA. 

- Internal Defense and 
Development Course, North 
Carolina, USA. 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วทิยาลยัการทพับก 
- หลกัสตูรกฎหมายส าหรับ
ผู้บงัคบับญัชาชัน้สงู, 
กระทรวงกลาโหม 

- วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัร 

Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 10/2004 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

ไม่มี - บริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ 
- ตรวจสอบ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ประธานกรรมการบริษัท  
บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม 
 

- กรรมการอิสระ 
   บมจ. ยบูิส (เอเชีย)   
 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 
เฟอร์นิเจอร์ 
 

- ผู้ผลติและให้บริการ
แมพ่ิมพ์เพ่ือผลิต
ชิน้สว่นพลาสติก 

- ผู้ผลติและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ยางยาแนว
ฝากระป๋อง และแลค
เกอร์เคลือบกระป๋อง 

บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2529 - ปัจจบุนั 
 
 

- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ  
บริษัท E.Tech จ ากดั (วิทยาลยั
เทคโนโลยีภาคตะวนัออก E.Tech) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิทยาลยัระดบั ปวช. ,    
  ปวส.  
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 2 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

หน่วยงำนและองค์กรอื่น ๆ 
2520 – ปัจจบุนั  
 
 
2529 – ปัจจบุนั  
 
2535 – ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 

- ผู้น าองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 
310 ประเทศ  

 
- นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 

21 รักษาพระองค์ 
- ประธานมลูนิธิไตรแก้ว ด้านการศกึษา 
โรงเรียนธรรมวาที 

- นายกสมาคมทหารผ่านศกึเวียดนาม
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ประธานที่ปรึกษามลูนิธิไลออนส์ใน
ประเทศไทย  
 

- กิจกรรม
สาธารณประโยชน์และ
สาธารณกศุล  
 
 

- โรงเรียนระดบัอนบุาล-
ประถม 

 
 

สนบัสนนุกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และ
สาธารณกศุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 3 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555 

62 - ปริญญาเอก 
PhD. (Economics) 
University of Minnesota, U.S.A. 

- ปริญญาโท 
MA (Economics) 
University of Minnesota, U.S.A. 

- ปริญญาโท 
พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ 
(พฒันาการเศรษฐกิจ) 
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 69/2008 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - 2560 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริษัท 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ประธานกรรมการบริษัท 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 

- กรรมการอิสระ 
บมจ. สหการประมลู 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริษัท 
บมจ. ทีวี ธันเดอร์ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 
บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)  

- ประธานกรรมการ 
บมจ.ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก 
(1994) 

- ผู้ผลติและจดั 
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
- ผู้ผลติและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้  

- ธุรกิจให้บริการเป็นคน
กลางในการจดัการ
ประมลูทรัพย์สิน 

- ผู้ผลติรายการโทรทศัน์ 
 
 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เคมีภณัฑ์ 
 

- ผลิตและจดัจ าหน่าย
ถงุพลาสติก 

 
บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2560 – 2562 
 
 
 

- กรรมการ 
บจก. เลิร์นเทค 
 
 

- ประธานกรรมการ 
บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป 
 

- ผู้ ให้บริการฝึกอบรม และ
พฒันาสื่อการสอนแบบครบ
วงจร (e-Learning Total 
Solution) 

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณปูโภคที่
เก่ียวกบัระบบคมนาคม
และขนสง่ 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 4 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555  
(ตอ่) 

    2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 

- กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี)  
 

- พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 5 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555 

56 - ปริญญาโท 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
วทิยาศาสตร์บณัฑติ  
คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 99/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดั 
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

 
หน่วยงำนและองค์กรอื่น ๆ 

2539 - ปัจจบุนั - ผู้อ านวยการศนูย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านยางพารา 

- ผู้ เช่ียวชาญของโครงการสนบัสนนุ
พฒันาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย 
(iTAP) ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

- ที่ปรึกษาสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ือง
เรือนไทย 

- ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา 
- คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจ
ไทย ส านกังานการรับรองไม้เศรษฐกิจ
ไทย 
 
และไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการ
อืน่ทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 6 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริษัท 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
28 เมษายน  2560 

48 - ปริญญาเอก 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
The University of New South 
Wales, Australia 

- ปริญญาโท 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 140/2017 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

ไม่มี - 
 

บริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 
 
 
 
2560 
 
 
 
2552 – 2560 
 
2561 - 2562 
 
 
 
 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

- กรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กิจการสงัคม  
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

- กรรมการ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
 

- ผู้จดัการโครงการโรงไฟฟ้า 
บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ ากดั 

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
 คา่ตอบแทน 
บริษัท ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิง้ส์  
จ ากดั 
 

- รองกรรมการผู้อ านวยการ 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
 
 
 

 

- วสิาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- วสิาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
 

- ยางพารา และ
ผลิตภณัฑ์จาก
ยางพารา ปาล์ม
น า้มนั และผลิตภณัฑ์
จากปาล์มน า้มนั 

 
- วสิาหกิจ ของ 
กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
 
 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 7 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายชาลี สขุสวสัดิ์ 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 

26 ตลุาคม 2555 

52 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์ 
และพ่ีชายของ 
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

15.6315% 
15.6317% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ)  

 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2542 – ปัจจบุนั 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

-  
บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการ  
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ 
 

- กรรมการ 
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี  

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) 
 

- กรรมการ 
บจก.พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย)   

- ประธานกรรมการ 
บจก.แพลนเนทบอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 

- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟา้พลงังานชีว
มวล 

- โรงไฟฟา้พลงังานชีว
มวล จงัหวดันราธิวาส 

- โรงไฟฟา้พลงังาน 
Biomass Gasification 
จงัหวดัแพร่ 

- โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ ประเทศ
เมียนมาร์ 

- โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการ 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
ลดลง 

0.0013% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 8 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 

26 ตลุาคม 2555 
 

78 - ประถมชัน้ปีท่ี 4 
โรงเรียนวดัห้วยสาริกา 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 96/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

คูส่มรสของ 
นางวราภรณ์ และ

บดิาของ 
นายชาลี /  
นายอารักษ์ / 

นางสาวทิพวรรณ  

2.4533% 
3.0039% 

(รวมคูส่มรส) 
 

บริษัทจดทะเบียน 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 
 

บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.แพลนเนทบอร์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการ) 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
ลดลง 

0.0003% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 9 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 
-ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด (รักษาการ) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555 

49 - ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ สาขา 
เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร 
 (DAP) รุ่นท่ี 95/2012 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุ่นท่ี 16 

 หลกัสตูรผู้ เช่ียวชาญและผู้
ช านวญการประจ าตวัสมาชิก
รัฐสภา รุ่นท่ี 6 สถาบนั
พระปกเกล้า 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
วทิยาการพลงังาน สถาบนั
วทิยาการพลงังาน (วพน.) 

 หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผ่นดนิ” 
ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 4 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Master of 
Investment Courses (Ultra 
Wealth Group รุ่นท่ี 3) 

 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องชายของ 

นายชาลี / 
พ่ีชายของนางสาว

ทพิวรรณ  

15.7217% 
15.8468% 

(รวมคูส่มรส) 
 

บริษัทจดทะเบียน 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ / 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
(รักษาการ) 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

 
 
 

 
บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ 
 

- กรรมการ 
บจก.ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี  

- กรรมการ 
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) 
 

- กรรมการ 
บจก.พลงังานเพ่ือโลกสีเขียว (ประเทศ
ไทย) 

- กรรมการ  
บจก.แพลนเนทบอร์ด 

- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
โรงไฟฟา้พลงังานชีว
มวล 

- โรงไฟฟา้พลงังานชีว
มวล จงัหวดันราธิวาส 

- โรงไฟฟา้พลงังาน 
Biomass Gasification 
จงัหวดัแพร่ 

- โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ ประเทศ
เมียนมาร์ 

- โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการ) 
 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้  

0.0721% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 10 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 
-ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด (รักษาการ) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555  
(ตอ่) 

 - ประกาศนียบตัร (ตอ่) 
 หลกัสูตร “วิทยาการการจดัการ

ส าหรับนักบ ริหารระดับสูง ” 
(วบส.) รุ่นท่ี 1 
คณะ รั ฐป ร ะ ศ าสนศาสต ร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 

 หลกัสตูร Chief 
Transformer Officer (CTO 
Course) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 Digital Transformation for 
CEO บมจ.เนชั่น บอรดแค
สติง้ คอร์ปอเรชัน่  

 
 

  หน่วยงำนและองค์กรอื่น ๆ 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – 2559 
 
 
 

- คณะกรรมการ  
Council of Asia Furniture 
Associations (CAFA) 

- นายกสมาคมอตุสาหกรรมเคร่ือง
เรือนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 11 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการ 
- เลขานกุารบริษัท 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ 
26 ตลุาคม 2555 

46 - ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัร 
(DAP) รุ่นท่ี 94/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

บตุรของ 
นายวลัลภ กบันาง

วราภรณ์  
และน้องของ 
นายชาลี / 
นายอารักษ์ 

15.6524% 
15.6526% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

บริษัทจดทะเบียน 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 
 
 

-  
บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ 

- กรรมการ 
บจก.อีซีเอฟ เพาเวอร์ 

- กรรมการ 
บจก.แพลนเนทบอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืน 

- การเข้าลงทนุในธุรกิจ
ด้านพลงังาน 

- โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี
เอฟ (อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้างโครงการ) 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลง
ลดลง 

0.0013% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 12 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางสภุคั สขุสวสัดิ์ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวนิตยา  โต๊ะพงศ์อนนัต์ 

47 - ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

คูส่มรสของ 
นายชาลี 

 

0.0000% 
15.6317% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

บริษัทจดทะเบียน 

2546 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนสาขา)  
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค  

 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

10. นายสิทธิโชค ชินนรัุตน์ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนส านกังานใหญ่) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

46 - ปริญญาตรี 
นิตศิาสตร์บณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

คูส่มรสของนางสาว
ทพิวรรณ  

 

0.0001% 
15.6526% 
(รวมคูส่มรส
และบตุรท่ียงั
ไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 

 
 
 
 

 

บริษัทจดทะเบียน 

2542 – ปัจจบุนั 
 

- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
(ส่วนส านกังานใหญ่) 

 บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 

 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงเ
ลดลง 

0.0013% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงเ
ลดลง 

0.0013% เม่ือ
เทียบระหว่าง

ปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 13 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวพชนนั สิงห์ภู่ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวน า้ทพิย์  สิงห์ภู่ 

43 - ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

ไม่มี 0.0001% 
 

บริษัทจดทะเบียน 

2542 – 8 พ.ย.
2561 
9 พ.ย.2561 – 
ปัจจบุนั 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง 
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 14 

ล ำดับ รำยช่ือ/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่งและช่ือหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นายพงศ์พนัธุ์ สริุยอมัพร 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
(ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงาน
บญัชีและการเงิน และผู้
ควบคมุดแูลการท าบญัชี) 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

51 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  
สาขาบญัชีบริหาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- การอบรมหลกัสูตรการเตรียมความ
พร้อมทางบัญชีและการเงิน และ
การพัฒนาความรู้ต่อ เ น่ืองด้าน
บญัชี ประจ าปี 2561 
จ านวนรวม 12 ชั่วโมง ภายใต้
หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 
- หลักสูตร Strategic CFO in 
Capital Market รุ่นท่ี 8 ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลักสูตร Financial Model 3 
Financial Projection and DCE 
สภาวิ ช า ชีพบัญ ชี ใ นพ ร ะบ รม
ราชปูถมัภ์ 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจบุนั 
 

2559-2560 
 
 
 

2556-2559 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
บมจ.สาลี่ พริน้ติง้ 

- ผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
บจก.วีไอวี กรุ๊ป จ ากดั 
(ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ผู้ผลติและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

- ผู้ผลติและจ าหน่าย
อปุกรณ์ชิน้สว่นตกแตง่
รถยนต์ 
 

- ผู้ผลติฉลากสินค้าและ
งานพิมพ์คณุภาพสงู 

 
 
 
- การเข้าลงทนุในบริษัท
อ่ืนๆ 

 
 

สดัสว่นการ
ถือหุ้นไม่
เปลี่ยนแปลง
เม่ือเทียบ
ระหว่างปี 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 15 

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืหุ้นในบริษัท ของกรรมกำรและผู้บริหำร ส ำหรับรอบปี 2562 
ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

ล ำดับ รำยชื่อ / ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 

จ ำนวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ / 

(ลดลง) ในปี 
2562 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

1 พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย์ 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
2 รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
3 รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ

กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
4 ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
5 นายชาล ี สขุสวสัดิ์ 

รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

149,982,750 149,982,750 -ไมม่ี- 15.6315 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 1,600 1,600 -ไมม่ี- 0.0002 
6 นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริษัท 

23,538,800 23,538,800 -ไมม่ี- 2.4533 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 5,283,100 5,283,100.00 -ไมม่ี- 0.5506 
7 นายอารักษ์               สขุสวสัดิ์ 

กรรมการบริษัท 
150,412,750 150,847,750.00 435,000 15.7217 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 16 

ล ำดับ รำยชื่อ / ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 

จ ำนวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ / 

(ลดลง) ในปี 
2562 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 930,000 1,200,000 270,000 0.1251 

8 นางสาวทิพวรรณ      สขุสวสัดิ์ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
เลขานกุารบริษัท 

150,182,750 150,182,750 -ไมม่ี- 15.6524 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 2,400 2,400 -ไมม่ี- 0.0003 
9 นางสภุคั           สขุสวสัดิ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (สว่นสาขา) 
400 400 -ไมม่ี- 0.0000 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 149,983,950 149,983,950 -ไมม่ี- 15.6317 
10 นายสทิธิโชค     ชินนรัุตน์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (ส านกังานใหญ่) 
600 600 -ไมม่ี- 0.0001 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ 150,184,550 150,184,550 -ไมม่ี- 15.6526 
11 นางสาวพชนนั    สงิห์ภู ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
600 600 -ไมม่ี- 0.0001 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
12 นายพงศ์พนัธุ์    สริุยอมัพร 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
-ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 

คูส่มรสและบตุรที่ไมบ่รรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- -ไมม่ี- -ไมม่ี- 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 17 

ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็น 
ผู้มีความรู้โดยจบการศกึษาด้านบญัชี – การเงิน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดงันี ้

 
1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ของบริษัท และ

ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 
2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
3. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิ

ตา่ง ๆ  
4. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของ ส านกังาน 

กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

7. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ 
- ทะเบียนกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
- หนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
- รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
- รายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
- รายงานประจ าปี 
- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

8. การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้

เลขานกุารบริษัทคนใหมภ่ายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ และ
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

  
 

 
 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

ชื่อ – นำมสกุล ECF VV-Decor ECFH ECF-P PNB SAFE PWGE SAFE-B SAFE-P GEP 
1. พลเอกเทอดศกัดิ ์ มารมย์ 1          
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 2          
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ 2          
4. ดร.เอกรินทร์ 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. นายอารักษ์ 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      

หมำยเหตุ  1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ประธานกรรมการบริหาร 4. กรรมการบริหาร 
 
 รำยชื่อบริษัท 

1. ECF  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) 
2. VV-Decor บริษัท วีว-ีเดคคอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.95 
3. ECFH บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.00 
4. ECF-P บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
5. PNB บริษัท แพลนเนทบอร์ด จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 57.00 
6. SAFE บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ส์ จ ากดั ในฐานะบริษัทร่วม ที ่ECF-P ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 33.37 
7. PWGE บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ท่ี SAFE ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
8. SAFE-B บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ที่ SAFE ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
9. SAFE-P บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร่ จ ากดั โดยเปลีย่นช่ือจากเดมิ คือ บริษัท บินา่ พร่ีู พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ในฐานะบริษัทยอ่ย ที่ SAFE ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.00 
10. GEP บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะบริษัทร่วม ที ่ECF-P ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 

 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
  

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตัง้บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากัด ให้
ปฏิบตัิงานเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท และนางสาวพิมพ์ร าไพ บญุชะนะ เป็นผู้ปฎิบตัิงานก ากับดแูลระบบตรวจสอบภายในของ
บริษัท 
 
นำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั   
ประวตัิด้านการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน ตรวจสอบบญัชี บริการด้านบญัชีและที่ปรึกษา งานตรวจสอบ
สถานะทางการเงินเพื่อ Due Diligence 
 
กำรศึกษำ    :   ปริญญาโท    บริหารธุรกิจบณัฑติ   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     ประกาศนียบตัรสอบบญัชี      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
กำรท ำงำน   :    พ.ศ.2537 - ปัจจบุนั         กรรมการผู้จดัการ       
     บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั  
      พ.ศ.2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    
     บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ.2561 – ปัจจบุนั กรรมการ    
    บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
พ.ศ.2559 – 2561  ประธานกรรมการบริษัท  
    บริษัท โอเช่ียนคอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

  
ประกำศนียบัตร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) โดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เร่ือง การตรวจสอบทจุริต จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี  
 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop)  COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหม่ จดั

โดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

ภายใน รุ่นท่ี 3/55 จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของ

แตล่ะระบบงาน (ธนัวาคม 2554) 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขทะเบียน 4170 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 3 

นำงสำวพิมพ์ร ำไพ  บุญชะนะ 
ผู้ปฎิบตัิงานก ากบัดแูลระบบตรวจสอบภายในของบริษัท 
 
หน้ำที่รับผิดชอบ : 

 จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  

 บริหารงานและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ และแผนการ
ตรวจสอบที่วางไว้ 

 ปฏิบตัิงานตรวจสอบ กิจกรรมตา่ง ๆ ที่ระบไุว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารหนว่ยงานท่ีรับการตรวจ 

 รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้น าข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประชมุหารือและหาแนวทางแก้ไขร่วมกบัหน่วยงานที่
รับการตรวจสอบ พร้อมทัง้ติดตามการด าเนินการภายในบริษัท ตลอดจนสรุปผลและชีแ้จงน าเสนอต่อผู้บริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ร่วมพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีตามวิชาชีพตรวจสอบภายในและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
กำรศึกษำ 

� ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
� ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

� บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั 
 รักษาการผู้ปฎิบตัิงานก ากบัดแูลระบบตรวจสอบภายใน 
 เลขานกุารผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 หวัหน้าฝ่ายบญัชีต้นทนุ 



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 
 
-ไมม่ี-  



  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 1 

เอกสำรแนบอื่น ๆ 
 
-ไมม่ี-  


